
 
 

 

REPORT ON THE ACTIVITIES  

OF FORUM ENERGII IN 2020 

 

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. INFORMATION ABOUT THE FORUM  

• Name  

Forum Energii  

• Legal form and nature of activities  

Non-profit foundation, without business activity  

• Registered office and address for correspondence  

Wspólna 35/10, 00-519 Warsaw; info@forum-energii.eu  

• Number and date of KRS entry   

   0000625996, 30.06.2016 r.  

• Statistical Identification Number REGON  

   364867487  



 
 

 

• Members of the Board  

  Joanna Maćkowiak-Pandera - President of the Board  

• Supervisory Board  

   Paweł Smoleń (Chairman), Piotr Otawski, Antoni Bielewicz  

 

3. AIMS  

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

of sustainable development principles. In particular, the purpose is to support activities aimed at 

development, modernization, improvement of energy system security, increasing innovation in the 

energy sector with particular emphasis on cost-effective reduction of environmental impacts of 

energy. The Forum works for the general public and the public good. It supports public debate on 

energy and sustainable development, provides analyses and concepts, conducts trainings and 

workshops, organizes conferences and supports international dialogue.  

 

4. PRINCIPLES, FORMS AND SCOPE OF STATUTORY 

ACTIVITIES  

The goals of the Forum Energii are realized in particular through: 

• Conducting research activities, including the creation of research programs;  

• Publishing studies and analyses as well as preparing expert opinions and opinions;  

• Informational and educational activities;  

• Organizing expert meetings and conferences;  

• Cooperation with the media;  

• Supporting public debate.  

 

Forum Energii also pursues its statutory objectives through membership in associations of Polish and 

foreign organizations with statutory objectives convergent with those of the Forum. In order to 

implement its statutory projects, the Forum may cooperate with other institutions, organizations and 



 
 

 

persons and support their activities. In order to achieve its objectives, the Forum Energii may establish 

expert panels, groups and advisory committees.  

 

5. ACTIVITIES IN 2020  

5.1 PROGRAMS:  

The Forum Energii activities in 2020 focused on three programs:  

 

5.1.1 Electricity  

Within this program, the Forum Energii particularly dealt with: 

• monitoring of Poland's energy transition,  

• reform and future of the energy market 

• the future of lignite in the coal triangle (Poland-Czech Republic-Germany), 

• analysis of the impact of the coronavirus pandemic on the energy sector and analysis of the 

potential of using the crisis as an engine for change, 

• investments in the sector, with particular emphasis on the impact of the pandemic on  

• on the energy sector 

• International commitments in the area of climate law and their impact  

• national policies, 

• the impact of electromobility on the electricity system, etc. 

  

5.1.2. District Heating  

Within the framework of this program, the Forum Energii was particularly concerned with:  

• communication of strategies for the Polish district heating sector,  

• good practices of local governments in dealing with smog in the framework of the project 

"LeadAIR - we help cities overcome smog", 

• topic of connecting the heating and transport sectors with the power system  

• Monitoring of the Polish district heating sector  

• Current trends, data  



 
 

 

• district heating as Poland's priority for the new financial perspective and element of European 

Green Deal, etc.  

 

5.1.3. RES  

Within this program, which started in September 2019, the Forum Energii particularly dealt with:  

• the potential for RES development with a particular focus on the ambition of RES to close the 

coal gap, 

• examining the status of national RES targets for 2020 and the consequences of failing to meet 

them, 

• The role of RES in decarbonization of district heating, 

• data and development trends, etc. 

5.1.4. Other Cross-Program Activities: 

Among the inter-program activities we can mention:  

• 2nd edition of the project "LeadAIR - Helping Cities Beat Smog", which supports local 

governments in making progressive changes to improve air quality through a one-on-one 

advisory process, workshops and knowledge exchange. The project is co-created with the 

organization Purpose. 

• International Int-E-Grid project run jointly by the Energy Forum, the Foundation for the 

Promotion of Electric Vehicles and Agora Verkehrswende, funded by the European Initiative 

for Kimat (EUKI). The aim of the project is to develop recommendations for central authorities, 

local governments and business after both, which will improve the development of 

electromobility. 

 

5.2. PUBLISHED ANALYSES  

1. Energy transition in Poland | 2020 Edition, 11.03.2020 

2. Anti-smog roadmap for Żywiec | Clean Heat by 2030, 21.04.2020 

3. Energy Boost for Poland, 11.05.2020 

4. Renewables in heating, 13.05.2020 



 
 

 

5. Poland: climate neutrality by 2050. Electrification and sector coupling, 19.06.2020 

6. Modernisation the European lignite triangle, 24.06.2020  

7. How to fill the coal gap? 43% RES by 2030?, 26.10.2020 

8. How Poland can reach higher GHG emission reduction targets by 2030, 4.12.2020 

 

5.3. OPINION PIECES  

1. Just Transition Fund - we will benefit, but under conditions, 15.01.2020 2. 

2. Will the Polish offshore finally speed up?, 17.02.2020 

3. Fighting on the wrong front. Polish gvernment intends to subsidise energy consumption instead 

of fighting energy poverty, 13.03.2020 

4. European Climate Law - Back to the Future, 4.03.2020 

5. 2020 RES target: what if Poland does not reach it?, 17.03.2020 

6. Will the coronavirus slow down or speed up the low carbon energy transition in Poland?, 

21.03.2020 

7. Investment in the energy sector as a remedy for the crisis, 1.04.2020 

8. The EU is ready to co-finance our energy transformation ― what does the Polish government 

have to say?, 15.07.2020 

9. Renewables in the Polish energy mix. Still not enough to meet the targets, 23.07.2020 10. 

10. Energy sector integration | Key to becoming climate-neutral by 2050, 28.07.2020 

11. 55% - only without panic, 18.09.2020 

12. Poland can contribute to the EU’s 55% target while solving key problems, 19.10.2020 

13. Electromobility - a problem or a cure for the power system, 13.11.2020 

14. Five energy projects that must happen in 2021, 28.12.2020 

 

5.4. KEY MEETINGS ORGANISED BY FORUM ENERGII 

1. Conference on the project "LeadAIR - We help cities to overcome smog", 09.03.2020 

2. Forum Energii LIVE - series of 7 webinars, 26.03-22.06.2020 

3. Forum Energii for Cities - a series of 5 webinars, 9.04-25.06.2020 

4. Anti-smog roadmap | Inspirations from Żywiec and other Polish cities, 22.04.2020 



 
 

 

5. expert panel | How to "green" Polish heat engineering?, 12.05.2020 

6. Panel of experts | Sector coupling - Polish power industry 2050 climate neutral, 9.06.2020 

7. Int-E-Grid: meeting of the Platform for Electromobility, 16.06.2020 

8. Webinar: 55% - but don't panic! How Poland can achieve higher CO2 reduction targets, 

15.10.2020 

9. Webinar: How to fill the gap after coal? 43% RES in 2030, 29.10.202 

10. Expert panel | Green Gases, 18.11.2020 

11. Polish EUKI Community Conference, 19.11.2020 

12. Inaugural Conference of LeadAIR, 25.11.2020 

13. Conference: Energy 2030. New energy for change, 7.12.2020 

5.5 OTHER EVENTS IN COOPERATION WITH FORUM ENERGII 

(patronage/partnership)  

1. European Economic Congress, September 2-4, 2020 

2. 9th edition of the Energy Academy, September 19 - October 18, 2020 

3. The XXXI EuroPOWER Energy Conference, November 16-17, 2020 

4. 4th Congress of the Polish Gas Industry, October 19-20, 2020 

 

6. SOURCES OF FUNDING  

• Grants :  

o 3 grants from the European Climate Foundation  

o 2 grants from EUKI  

o 1 grant from Smart Energy for Europe Platform  

o 2 PURPOSE 

• Legacies: 0  

• Enrollments: 0  

• Donations: 0  

• Public collections: 0  



 
 

 

• Public sources (including state and municipal budgets): 0  

• Interest on bank accounts: 0  

• Paid services for statutory purposes: 0  

• Economic activity: 0  

 

 

 

 

 

 

7. COOPERATION WITH MEDIA  

EXAMPLES OF PUBLICATIONS AND CITATIONS 

Date Media Title 

31.12.2020 gramwzielone.pl Pięć projektów energetycznych, które w 2021 r. wydarzą się na pewno 

30.12.2020 wysokienapiecie.pl Ciepło z fabryk i biur ogrzeje nasze domy. Albo uleci w powietrze 

29.12.2020 nowa-energia.com.pl Pięć projektów energetycznych, które w 2021 r. wydarzą się na pewno 

28.12.2020 wgospodarce.pl  Energetyka na trasie szybkiego ruchu 

28.12.2020 ISB News Forum Energii: W 2021 roku data odejścia od węgla, bliższa 2035 r. niż 2049 r. 

28.12.2020 inwestycje.pl (za ISB) W 2021 roku data odejścia od węgla, bliższa 2035 niż 2049 

28.12.2020 money.pl (za ISB) Forum Energii: W 2021 roku data odejścia od węgla, bliższa 2035 r. niż 2049 r. 

28.12.2020 slaskaopinia.pl Pięć projektów energetycznych, które w 2021 r. wydarzą się na pewno 

28.12.2020 DGP TARYFY ZOSTAJĄ, ALE CENY PÓJDĄ W GÓRĘ 

18.12.2020 wnp.pl Duże zmiany na rynku energii. TGE utrzyma znaczącą rolę 

18.12.2020 wnp.pl Aleksandra Gawlikowska-Fyk: Aukcja mocy na 2025 rok mogła być mała 

17.12.2020 Rzeczpospolita.pl Ustawa o morskich wiatrakach przyjęta 

17.12.2020 Nyteknik.se Energiplanen: Så ska kolet bort från Polen 

14.12.2020 Rzeczpospolita POTRZEBUJEMY WIĘCEJ INNOWACJI 

13.12.2020 Rzeczpospolita Pięć lat po porozumieniu paryskim: sześć wyzwań dla Polski 

11.12.2020 Gazeta Finansowa FINANSOWANIE INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH 

11.12.2020 wnp.pl Ile zielonej energii w systemie? Plany i ambicje na granicy bezpieczeństwa 

10.12.2020 DGP ALBO TRANSFORMACJA BĘDZIE SPRAWIEDLIWA, ALBO ŻADNA 

10.12.2020 Euravtiv Co postanowi Rada Europejska w sprawie celów na rzecz neutralności klimatycznej? 

10.12.2020 biznesalert.pl Sawicki: 30 mld euro pożyczek dla Polski za zgodę na neutralność klimatyczną i nie tylko? 

09.12.2020 Rzeczpospolita Potrzebne miliardy na zieloną odbudowę 

09.12.2020 DGP Wetem w klimat, czyli ile moglibyśmy stracić na uporze ws. budżetu UE 



 
 

 

09.12.2020 gospodarkamorska.pl Rada Europejska w grudniu a klimat. Jak się porozumieć? 

09.12.2020 nowa-energia.com.pl Rynek i system elektroenergetyczny 2030 – prezentacja 

08.12.2020 DGP Rada Europejska w grudniu a klimat. Jak się porozumieć? [OPINIA] 

08.12.2020 biznes.interia.pl Co zrobić, by nie zabrakło energii? 

08.12.2020 GLOB Energia Maćkowiak-Pandera: Nie mamy recepty na wypełnienie luki po węglu 

07.12.2020 nowa-energia.com.pl Jak Polska może osiągnąć zwiększone cele redukcyjne emisji GHG do 2030 r. 

07.12.2020 cleanerenergy.pl (za ISB) Trwają prace nad system hybrydowych elektrowni OZE 

07.12.2020 IAR Forum Energii. Morska energetyka wiatrowa filarem strategii PGE Baltica 

07.12.2020 IAR Resort klimatu pracuje nad hybrydowymi elektrowniami bazującymi na OZE 

07.12.2020 biznesalert.pl Stabilne OZE 4.0 już w 2030 roku? Resort ujawnia rewolucyjny program 

07.12.2020 biznesalert.pl Jak rozwiązać problemy niestabilności OZE? (RELACJA) 

07.12.2020 biznesalert.pl Kłossowski: Podział na strefy rynków energii w Europie zakłóca ich optymalizację 

07.12.2020 biznesalert.pl Guibourge-Czetwertyński: Strategia energetyczna i transformacja nie zostawią nikogo w tyle 

07.12.2020 biznesalert.pl Maćkowiak-Pandera: OZE mogą wypełnić lukę po węglu w 2030 roku 

04.12.2020 biznesalert.pl Forum Energii: Polska może wpisać się w unijną politykę klimatyczną 

04.12.2020 tcz.pl Program LeadAIR w gminie Pelplin 

03.12.2020 Radio TOK FM Rachunki za prąd pójdą w górę. O ile więcej zapłacimy i dlaczego? [EKG] 

02.12.2020 Polityka Długi początek końca 

01.12.2020 GLOB Energia Wysokie koszty początkowe hamują rozwój OZE w sektorze MŚP 

01.12.2020 gramwzielone.pl EFL: Koszty główną barierą w inwestycjach w OZE w firmach 

01.12.2020 gazeta.myslenice.pl LeadAIR – pomagamy miastom pokonać smog” Myślenice w elitarnym gronie miast 

zakwalifikowanych do programu 

30.11.2020 ceo.com.pl OZE w sektorze MŚP. 87 proc. firm rezygnuje z OZE przez koszty inwestycji 

30.11.2020 Euractiv Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych: Jak ją przeprowadzić? // PODCAST 

28.11.2020 wnp.pl (za PAP) Do poniedziałku znane będą stawki nowej opłaty, która sfinansuje rynek mocy 

28.11.2020 portalspozywczy.pl (za PAP) Wkrótce znane będą stawki nowej opłaty, która sfinansuje rynek mocy 

28.11.2020 money.pl (za PAP) Ważą się losy nowej opłaty. W poniedziałek poznamy skalę podwyżek 

28.11.2020 DGP (za PAP) Jakie będą stawki nowej opłaty mocowej? 

28.11.2020 PAP Do poniedziałku znane będą stawki nowej opłaty, która sfinansuje rynek mocy 

28.11.2020 Rzeczpospolita Energia i niepodległość – polemika 

27.11.2020 Rzeczpospolita Zielone inwestycje niosą nadzieję na transformację 

27.11.2020 Rzeczpospolita ANDRZEJ KASSENBERG   

27.11.2020 Dziennk Gazeta Prawna Bilans musi wyjść na zero 

26.11.2020 oko.press Prąd będzie droższy. Ale nie tylko on podniesie rachunki w 2021 roku 

26.11.2020 wgospodarce.pl (za PAP) Od stycznia opłata mocowa w rachunku za prąd. Odbiorcy pokryją koszt ok. 5 mld zł 

26.11.2020 bankier.pl (za PAP) Prezes URE do poniedziałku ogłosi nową opłatę do rachunku za prąd 

26.11.2020 prawo.pl (za PAP) Opłata mocowa podwyższy w przyszłym roku ceny energii 

26.11.2020 portalkomunalny.pl (za PAP) Podwyżki za prąd. Prezes URE ogłosi stawki opłaty mocowej 

26.11.2020 naszapolska.pl Wzrosną rachunki za prąd. Wchodzi opłata mocowa 

26.11.2020 biznes.interia.pl Prezes URE ogłosi stawkę opłaty mocowej 

26.11.2020 energetyka24 Prezes URE ogłosi stawkę opłaty mocowej - nowej pozycji na rachunkach za prąd 

26.11.2020 tvn24.pl Rachunki za prąd pójdą w górę. Wkrótce poznamy stawki nowej opłaty 

26.11.2020 pb.pl Prezes URE do poniedziałku ogłosi opłatę mocową - nową pozycję na rachunkach za prąd 



 
 

 

26.11.2020 wnp.pl Będzie nowa pozycja na rachunkach za prąd 

26.11.2020 gazetaprawna.pl Od stycznia nowa pozycja na rachunkach za prąd: opłata mocowa. To oznacza podwyżki 

26.11.2020 forsal.pl Prezes URE ogłosi opłatę mocową. To będzie nowa pozycja na rachunkach za prąd 

26.11.2020 Rzeczpospolita ENERGIA I NIEPODLEGŁOŚĆ - POLEMIKA 

26.11.2020 pszczyna.pl Gmina Pszczyna bierze udział w programie antysmogowym 

25.11.2020 nowoczesnecieplownictwo.pl MODERNIZACJA WARSZAWSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

25.11.2020 slaskaopinia.pl Wystartowała druga edycja LeadAIR 2.0 – pomagamy miastom pokonać smog 

25.11.2020 300gospodarka Czy uda się pokonać smog w polskich miastach? Program LeadAIR daje do tego narzędzia 

25.11.2020 PI Energy Czy Unia szybciej ograniczy emisje I Energia do zmiany 

24.11.2020 odpowiedzialny-inwestor.pl Termomodernizacje budynków – nadciąga „fala renowacji” 

24.11.2020 energetyka24.com Raport: ciepło sieciowe może być elementem gospodarki obiegu zamkniętego 

24.11.2020 nowa-energia.com.pl Warto rozwijać ciepło sieciowe, bo może ono być elementem Gospodarki Obiegu Zamkniętego 

24.11.2020 Euravtiv Poland can contribute to the EU’s 55% target while solving its key problems 

19.11.2020 oko.press Polacy pokochali prąd ze słońca. Panele na dachu, to miliony ton CO2 mniej w powietrzu 

19.11.2020 wnp.pl Gorączka przed nowymi taryfami sprzedaży prądu 

18.11.2020 biznesalert.pl Meres: Rozwód Polski z węglem jest coraz bliżej. Przypadek Imielina 

18.11.2020 msn.pl PGE chce sama dyktować ceny prądu. Szykuje dużą podwyżkę 

18.11.2020 CIRE Jaka przyszłość taryf dla odbiorców indywidualnych? 

18.11.2020 Rzeczpospolita CZY POLSKA JEST GOTOWA NA UWOLNIENIE CEN PRĄDU? 

18.11.2020 Parkiet RUSZYŁA COROCZNA WALKA O PODWYŻKI CEN PRĄDU 

17.11.2020 biznesalert.pl Wyzwania przed Czystym Powietrzem, ciepłownictwem i transportem na EuroPOWER 2020 

(RELACJA) 

14.11.2020 Radio TOK FM Jak długo Polska może zależeć od monopolu węgla? 

12.11.2020 aktualnosci24.pl (za tvn24) Rachunki za prąd wzrosną? Będzie nowa opłata 

12.11.2020 wprost.pl Ceny prądu pójdą w górę. Dostawcy energii chcą sobie powetować straty 

12.11.2020 money.pl Ceny za prąd w górę. Tego nie da się uniknąć 

12.11.2020 msn.pl Rachunki za prąd w górę  

12.11.2020 CIRE DGP: nawet jeśli prezes URE nie zgodzi się na podwyżki taryf dla gospodarstw domowych, 

rachunki podniesie nowa opłata mocowa 

12.11.2020 DGP Rachunki za prąd wzrosną? Będzie nowa opłata 

12.11.2020 Forsal Rachunki za prąd w górę. Koszty koncernów rosną, chcą sobie to odbić podwyżkami 

10.11.2020 wysokienapiecie.pl Energetyka czeka na olbrzymie pieniądze z UE. Walka będzie zacięta 

09.11.2020 energytransition.org The EU’s Emissions Trading System is Finally Becoming a Success Story 

09.11.2020 wlaczoszczedzanie.pl   Energetyka słoneczna staje się coraz bardziej opłacalnym biznesem 

08.11.2020 wnp.pl Ceny prądu wzrosną 

04.11.2020 gramwzielone.pl W październiku produkcja energii z wiatru w górę, spadek generacji z PV 

04.11.2020 energate-messenger.de PHOTOVOLTAIKZUBAU IN POLEN MEHR ALS VERDREIFACHT 

03.11.2020 CIRE Mika-Bryska: środki finansowe niezbędne do realizacji celów EZŁ muszą zostać wygenerowane 

przez spółki oraz pochodzić z funduszy publicznych 

02.11.2020 energiapress.pl Energetyka powraca do równowagi 

02.11.2020 onoze.pl Ponad 40 proc. OZE w 2030 roku! – tak przewidują eksperci z Forum Energii w najnowszym 

raporcie „Jak wypełnić lukę po węglu?”. 

31.10.2020 Rynek Energii MOBILNE DOSTAWY CIEPŁA DO ODBIORCÓW KOŃCOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W OBSZARZE 

POZA ZASIĘGIEM MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

29.10.2020 Rzeczpospolita ROŚNIE UDZIAŁ OZE W RYNKU 

29.10.2020 Teraz Środowisko OZE to nie zielony kwiatek do kożucha, ale sposób na zwiększenie bezpieczeństwa 

energetycznego 



 
 

 

28.10.2020 Gazeta Polska Codziennie ZA 10 LAT POLSKA MOŻE MIEĆ PONAD 40 PROC. PRĄDU Z OZE 

28.10.2020 wysokienapiecie.pl Fala renowacji domów ogarnie Polskę 

28.10.2020 parkiet.com Załatać węglową lukę w systemie 

28.10.2020 rp.pl Jak wypełnić węglową lukę? 

27.10.2020 CIRE Forum Energii proponuje jak wypełnić lukę węglową 

27.10.2020 inwestycje.pl Polska może osiągnąć 43% udziału OZE w produkcji w 2030 

27.10.2020 forsal.pl (za PAP) W 2030 r. Polska może mieć ponad 40 proc. prądu z OZE 

27.10.2020 wnp (za PAP) Forum Energii: w 2030 r. Polska może mieć ponad 40 proc. prądu z OZE 

27.10.2020 nowa-energia.com.pl Jak wypełnić lukę węglową? 43% OZE w 2030 r. 

27.10.2020 PAP Biznes Polska może osiągnąć 43 proc. udziału OZE w miksie w 2030 r. - Forum Energii (opinia) 

27.10.2020 cleanerenergy.pl (za ISB) Za dziesięć lat ponad 40 proc. energii może pochodzić z OZE 

27.10.2020 money.pl Forum Energii: Polska może osiągnąć 43% udziału OZE w produkcji w 2030 r. 

26.10.2020 spidersweb.pl Sprytny trik PGE rozsierdził naszych sąsiadów. Czesi i Niemcy szykują pozew przeciwko Polsce 

25.10.2020 biznes info Świetne wieści dla mieszkańców bloków. Budynki czeka duża zmiana 

24.10.2020 biznes.interia.pl "Fala renowacji": Unia chce modernizować budynki dla efektywności energetycznej 

22.10.2020 The Telegraph Can Poland, the dirty man of Europe, end its love affair with coal? 

22.10.2020 TIME Europe Has Big Plans for a Green New Deal. Poland's Coal Country Isn't So Sure 

21.10.2020 Murator Plus Polityka energetyczna Polski. Nadrabianie zaległości w polskiej energetyce 

21.10.2020 bloomberg news U.S. Deal No Quick Fix for Poland’s Fledgling Nuclear Ambitions 

21.10.2020 iea-coal.org AS PRESSURES MOUNT, POLAND’S ONCE-MIGHTY COAL INDUSTRY IS IN RETREAT 

21.10.2020 wnp.pl Forum Energii szuka wiceprezesa 

21.10.2020 GLOB Energia Adamczewski: Nie będzie transformacji energetycznej bez uczciwej rozmowy ze społeczeństwem 

20.10.2020 climatechangenews.com Poland’s largest utility announces pivot from coal to renewables 

20.10.2020 gramwzielone.pl Nadchodzi unijna fala renowacji budynków. Polska na tym skorzysta 

20.10.2020 nowa-energia.com.pl Nadchodzi duża, unijna fala renowacji budynków. Polska na tym skorzysta 

19.10.2020 ceo.com.pl Energetyka słoneczna stała się opłacalnym biznesem. W tym roku obroty branży mają wzrosnąć o 

25 proc. 

19.10.2020 newseria.pl Energetyka słoneczna stała się opłacalnym biznesem. W tym roku obroty branży mają wzrosnąć o 

25 proc. 

19.10.2020 elubin.pl Energetyka słoneczna stała się opłacalnym biznesem. 

16.10.2020 300gospodarka Czy Polska da radę udźwignąć nowe unijne cele redukcji emisji CO2? „Cel jest ambitny, ale 

osiągalny” 

16.10.2020 GLOB Energia Bez paniki? Cel redukcji emisji CO2 do 2030 r. jest realny? 

15.10.2020 300gospodarka Jak strategie Fala Renowacji i Nowy Bauhaus zrewolucjonizują to, jak mieszkamy 

14.10.2020 nowa-energia.com.pl Jak Polska może osiągnąć zwiększone cele redukcyjne emisji GHG do 2030 r.? 

14.10.2020 energiapress.pl Te działania są nieuchronne, bo będziemy odchodzić od węgla 

13.10.2020 erneuerbareenergien.de  Polen sieht für Kohle keine Zukunft 

13.10.2020 portalsamorzadowy.pl (za PAP) Forum Energii: ambitny cel redukcji emisji CO2 do 2030 r. jest w zasięgu Polski 

13.10.2020 wyborcza.biz (za ISB) Forum Energii: Projekty flagowe pozwolą ograniczyć emisje o 42% do 2030 r. 

13.10.2020 wysokienapiecie.pl (za ISB) Forum Energii: Projekty flagowe pozwolą ograniczyć emisje o 42% do 2030 r. 

13.10.2020 biznesalert.pl Forum Energii: Polska może się wpisać w unijny cel redukcji emisji CO2 

13.10.2020 nettg.pl Forum Energii: Polska może osiągnąć zwiększone cele redukcyjne 

13.10.2020 forsal.pl Forum Energii: Ambitny cel redukcji emisji CO2 do 2030 r. jest możliwy do zrealizowania w Polsce 

13.10.2020 wnp.pl Forum Energii: ambitny cel redukcji emisji CO2 do 2030 r. jest w zasięgu Polski 

13.10.2020 money.pl Forum Energii: Projekty flagowe pozwolą ograniczyć emisje o 42% do 2030 r 



 
 

 

13.10.2020 inwestycje.pl Projekty flagowe pozwolą ograniczyć emisje o 42% do 2030 

13.10.2020 CIRE Forum Energii: Polska może osiągnąć zwiększone cele redukcyjne 

13.10.2020 cleanerenergy.pl (za ISB) Projekty flagowe zredukują emisje do 2030 r. o ponad 40 proc 

13.10.2020 ISB News Forum Energii: ambitny cel redukcji emisji CO2 do 2030 r. jest w zasięgu Polski 

12.10.2020 DGP Klimatyczne ambicje dzielą Unię 

11.10.2020 Puls Biznesu Czyste ciepło jest możliwe 

08.10.2020 ceenergynews.com Phasing out coal in Germany, Poland and the Czech Republic: coordinated energy policies are 

needed 

08.10.2020 Teraz Środowisko Prosumenci rosną w siłę, rynek mocy na zakręcie 

05.10.2020 gramwzielone.pl Mniej energii z polskiej fotowoltaiki we wrześniu. Wzrost generacji z wiatru 

05.10.2020 CIRE Kurtyka: w pierwszy kwartale 2021 r. strategia dla ciepłownictwa w Polsce 

05.10.2020 biznesalert.pl Strategia dla ciepłownictwa w Polsce będzie gotowa w pierwszym kwartale 2021 roku 

05.10.2020 biznes.interia.pl Kurtyka: strategia dla ciepłownictwa tuż tuż 

05.10.2020 nettg.pl Kurtyka: W ciepłownictwie czeka nas ogromna zmiana systemowa 

05.10.2020 pb.pl Kurtyka: w I kwartale 2021 r. strategia dla ciepłownictwa w Polsce 

05.10.2020 forsal.pl Polskie ciepłownictwo czeka rewolucja. Kluczem do sukcesu OZE, ale nie geotermia 

05.10.2020 msn.pl Kurtyka: w I kwartale 2021 r. strategia dla ciepłownictwa w Polsce 

05.10.2020 polskieradio24.pl Ciepłownictwo będzie odchodziło od węgla. Minister klimatu zapowiada nową strategię 

01.10.2020 Pismo - Magazyn Opinii Czy odejście od węgla jest realne? 

01.10.2020 porskieradio24.pl Projekt ustawy o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej przyjęty przez KSRM 

30.09.2020 dw.com Poland's coal-phaseout plans: Fact or fiction? 

29.09.2020 eska Opłata mocowa: ile będzie wynosić? Kiedy zapłacimy więcej za prąd? Ile będzie wynosić? 

29.09.2020 Euractiv UE zwiększa ambicje klimatyczne. Porozumienie rządu z górnikami grą na czas? 

29.09.2020 Gazeta Polska Codziennie KE stawia Polsce nierealne cele 

29.09.2020 wnp.pl Krajowy Plan Odbudowy a energetyka. Oto, co będzie można finansować 

29.09.2020 www.euro.cz POLSKÁ VLÁDA NAŠLA SHODU S ODBORY, S UHLÍM SE ROZLOUČÍ DO ROKU 2049 

28.09.2020 qualenergia.it Stop al carbone, anche la Polonia si dà una (inadeguata) data 

27.09.2020 saaa25.org (za Politico) Coal-dependent Poland pivots toward green energy - Politico 

25.09.2020 climatechangenews.com Poland agrees coal mining phase out with unions by 2049 

25.09.2020 politico.eu Coal-dependent Poland pivots toward green energy 

25.09.2020 news24.fr La Pologne dépendante du charbon pivote vers l’énergie verte 

25.09.2020 wnp.pl Nasze badanie: co polski biznes sądzi o polityce gospodarczej Unii - część 1 

21.09.2020 Super Nowości Opłata mocowa, czyli prąd znowu będzie droższy 

21.09,2020 Energetyka Wodna Co się stanie, jeśli Polska nie osiągnie celu OZE na 2020? 

21.09.2020 wysokienapiecie.pl Polacy wydali 5 mld zł z własnych kieszeni na fotowoltaikę 

20.09.2020 investor.bg Изваждането на лигнитните въглища от енергийния микс на ЕС трябва да е с приоритет 

19.09.2020 nettg.pl Do zera węgla w energetyce jeszcze daleka droga – uważają eksperci 

19.09.2020 wnp.pl Konsumenci wezmą sprawy w swoje ręce. Miks energetyczny będzie się tworzył także oddolnie 

18.09.2020 gramwzielone.pl Jak wydać pieniądze na transformację energetyczną? 

18.09.2020 biznesalert.pl Gawlikowska-Fyk: Koniec węgla jest nieuchronny, musimy zadbać o bezpieczeństwo 

energetyczne Polski 

18.09.2020 gospodarkamorska.pl 55% – tylko bez paniki 

17.09.2020 Polsat News Rachunki za prąd będą wyższe. Przyczyną nowa "opłata mocowa 

17.09.2020 TVS Opłaty za prąd będą wyższe! Do rachunków będzie doliczana „opłata mocowa” 

http://www.euro.cz/


 
 

 

17.09.2020 biznes.interia.pl Opłaty za prąd będą wyższe! Do rachunków będzie doliczana „opłata mocowa” 

17.09.2020 Auroraer - podcast EP.35 Joanna Maćkowiak-Pandera, President of Forum Energii, on the Polish energy transition 

16.09.2020 gramwzielone.pl Tak pracowała w sierpniu polska fotowoltaika 

16.09.2020 ceo.com.pl Ursula Von der Leyen wygłosiła orędzie o stanie UE 2020. Wyznaczyła kurs i priorytety na 

nadchodzący rok 

16.09.2020 DGP Bruksela chce szybciej ograniczać emisje gazów 

15.09.2020 biznes.interia.pl Program "Mój Prąd". Polacy pokochali źródła odnawialne 

14.09.2020 Śląska Opinia Aleksandra Gawlikowska – Fyk o zmianach w energetyce 

14.09.2020 energie-portal.sk Európsky uhoľný trojuholník prechádza zmenami. Čo to bude znamenať pre energetiku? 

14.09.2020 energetyka24.pl Globalni gracze przestawiają się na zieloną energetykę 

11.09.2020 newseria.pl Engineering Tomorrow w praktyce 

10.09.2020 gospodarkamorska.pl Globalni gracze przestawiają się na zieloną energetykę 

10.09.2020 gramwzielone.pl EFL: Duży potencjał w leasingu fotowoltaiki dla przedsiębiorstw 

10.09.2020 elektronikautomatyk.pl MŚP w niewielkim stopniu zainteresowane inwestycjami w OZE 

10.09.2020 newseria biznes Globalni gracze przestawiają się na zieloną energetykę. Koncern paliwowy bp ogranicza 

wydobycie ropy i gazu na rzecz inwestycji w OZE i wodór 

10.09.2020 CIRE Globalni gracze przestawiają się na zieloną energetykę. Koncern paliwowy bp ogranicza 

wydobycie ropy i gazu na rzecz inwestycji w OZE i wodór 

10.09.2020 gramwzielone.pl Prezes BP w Polsce: Będziemy inwestować w OZE i elektromobilność 

10.09.2020 egospodarka.pl Sektor MŚP a inwestycje w OZE: teoria vs rzeczywistość 

10.09.2020 Nowy Przemysł (miesięcznik) Moce na start 

10.09.2020 Radio TOK FM Raport Gospodarczy: mniej węgla więcej atomu 

09.09.2020 ceo.com.pl  Tylko 11 proc. MŚP planuje inwestycje w OZE. Najwięcej firm chce czerpać energię ze słońca 

09.09.2020 CIRE Tylko 11 proc. MŚP planuje inwestycje w OZE. Najwięcej firm chce czerpać energię ze słońca 

09.09.2020 Teraz Środowisko Kolejny konieczny etap dla PEP 2040 to transparentne konsultacje 

09.09.2020 Polityka Kolory wodoru 

09.09.2020 Puls Biznesu Strategia energetyczna zbiera niezłe oceny 

09.09.2020 Rzeczpospolita Mniej węglowa strategia przejdzie test na Śląsku 

08.09.2020 obud.pl Engineering Tomorrow w praktyce 

07.09.2020 montel energetika.net Coordinated Coal Phase-Out Favours Power Consumers and Climate 

04.09.2020 Montel weekly - podcast Poland’s rooftop revolution 

03.09.2020 DGP Europejski Kongres Gospodarczy. Zobacz panel „Energetyka, klimat, transformacja"   

03.09.2020 nettg.pl Pojawił się trend, że passe, tak jak węgiel, staje się obecnie gaz 

02.09.2020 wnp.pl Obligo giełdowe na prąd do likwidacji? Import pozostanie a ceny mogą wzrosnąć 

02.09.2020 Rzeczpospolita TRANSFORMACJA JEST NIEUNIKNIONA, ALE CZEKA NAS DŁUGA DROGA 

01.09.2020 money.pl Inflacja konsumencka może spowolnić nawet do 2,5% r/r w XII według analityków 

26.08.2020 isbnews.tv Czy jest zgoda społeczeństwa na wsparcie górnictwa? 

25.08.2020 biznesalert.pl Maćkowiak-Pandera: Transformacja nie uzależni Polski od gazu z Rosji, bo trwa dywersyfikacja 

24.08.2020 Gazeta Wyborcza Rekompensaty Sasina do kosza? Ulgi do rachunków za prąd tylko dla "wrażliwych" 

13.08.2020 Politico Poland steps up ambition to join nuclear power club as soon as 2033 

11.08.2020 wnp.pl Prezes Forum Energii: ponad 130 mld zł unijnych środków na transformację klimatyczną 

11.08.2020 isbnews.tv Co dalej z rozwojem odnawialnych źródeł energii? W jakich sektorach jest najgorzej? 

10.08.2020 nettg.pl (za PAP) Joanna Maćkowiak-Pandera: Ponad 130 miliardów złotych unijnych środków na transformację 

klimatyczną 

10.08.2020 energetyka24.pl Prezes Forum Energii: ponad 130 mld zł unijnych środków na transformację klimatyczną 



 
 

 

08.08.2020 nettg.pl Bez mocnej redukcji wydatków energetyka i przemysł wydobywczy mogą nie przetrwać 

08.08.2020 o2.pl Rachunki za prąd mogą być wyższe. O ile? Lepiej zobacz, żeby się przygotować 

08.08.2020 życie.news Na horyzoncie kolejne podwyżki. Polacy nie będą zadowoleni z takiego obrotu spraw  

08.08.2020 biznesinfo.pl Wzrosną rachunki za prąd. Nowa opłata wyciągnie z twojej kieszeni ponad 100 zł 

08.08.2020 wp.pl Przez opłatę mocową nasze rachunki za energię elektryczną mogą wzrosnąć o 107 zł w skali roku 

06.08.2020 biznesinfo.pl Wchodzi nowa opłata. Rachunki w górę o 107 zł 

06.08.2020 onoze.pl Koszt oplaty mocowej dla odbiorcow szacowany na 5,4 mld zl 

06.08.2020 money.pl Ceny prądu w górę. Rachunki wyższe o ponad 100 zł 

06.08.2020 wnp.pl Rachunki za prąd pójdą w górę. Wyliczyli o ile 

06.08.2020 biznes.pap.pl Koszt opłaty mocowej dla odbiorców szacowany na 5,4 mld zł - PIE, Forum Energii 

03.08.2020 Gazeta Wyborcza ULGA DLA POLSKI? 

30.07.2020 DGP Wielkie wyzwanie i jeszcze większe nadzieje 

30.07.2020 forsal.pl Transformacja gospodarki zmienia sektor energetyczno-paliwowy. Skala wyzwań jest ogromna 

30.07.2020 onoze.pl  Krajowy cel OZE na 2020 rok. Zrobimy jak Holandia? Rzad ma inny pomysl 

30.07.2020 gramwzielone.pl Krajowy cel OZE na 2020 rok. Zrobimy jak Holandia? Rząd ma inny pomysł 

30.07.2020 CIRE Krajowy cel OZE na 2020 rok. Zrobimy jak Holandia? Rząd ma inny pomysł 

29.07.2020 krytykapolityczna.pl JUŻ NIKT NIE CZEKA, AŻ POWIEMY „TAK” I WSKAŻEMY KONKRETNY ROK DOJŚCIA DO 

NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ 

28.07.2020 Financial Times Climate change: will coronavirus hasten the demise of Poland’s coal? 

28.07.2020 biznes.interia.pl Boom fotowoltaiczny nie uratuje realizacji celu OZE 

24.07.2020 e-petrol.pl Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-boom-fotowoltaiczny-nie-uratuje-

realizacji-celu-

oze,nId,4636684#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 

24.07.2020 nowa-energia.com.pl OZE w polskim miksie. Wciąż za mało, by wypełnić cele 

23.07.2020 wysokienapiecie.pl (za ISB) Forum Energii: Udział OZE mógł wynieść 11,5% w 2019, wyniesie ok. 12,2% w 2020 

23.07.2020 bankier.pl (za PAP Biznes) Forum Energii: osiągnięcie celu OZE w '20 wydaje się niemożliwe 

23.07.2020 PAP Biznes Osiągnięcie celu OZE w '20 wydaje się niemożliwe - Forum Energii (opinia) 

23.07.2020 cleanerenergy.pl (za ISB) Forum Energii: Udział OZE mógł wynieść 11,5 proc. w 2019 

23.07.2020 ISB News Forum Energii: Udział OZE mógł wynieść 11,5 proc. w 2019 

23.07.2020 CIRE OZE w polskim miksie. Wciąż za mało, by wypełnić cele 

22.07.2020 next.gazeta.pl Polska na niechlubnym pierwszym miejscu. Produkujemy tyle energii z węgla, co 25 państw UE 

22.07.2020 spidersweb.pl Węgiel dla Polski to heroina. Jest już gorzej niż w Niemczech 

22.07.2020 gramwzielone.pl Opłata mocowa wejdzie na rachunki w późniejszym terminie 

22.07.2020 Puls Biznesu Euro znaczone na zielono 

21.07.2020 CIRE (za PAP) Gawlikowska-Fyk: Polska ma duże środki do wykorzystania na transformację energetyczną 

21.07.2020 onoze.pl (za PAP) Gawlikowska-Fyk: Polska ma duze srodki do wykorzystania na transformacje energetyczna 

21.07.2020 Radio TOK FM Transformacja Energetyczna? Co daje nam szczyt UE 

21.07.2020 climatechangenews.com Poland bails out coal, yet wins access to EU climate funds 

21.07.2020 wnp.pl Wiara w głębokie zmiany podbija wyceny PGE, Enei i Taurona 

19.07.2020 Rzeczpospolita Eksperci: spalanie drewna w elektrowniach mija się z celem 

17.07.2020 next.gazeta.pl Pieniądze z UE zagrożone nie tylko przez praworządność. Rząd "sam sobie rzuca kłody pod nogi" 

17.07.2020 interia.pl Budżet UE: Wciąż długa droga do porozumienia  

16.07.2020 Parkiet Górnikom kończy się cierpliwość, a PGG pieniądze 

16.07.2020 Rzeczpospolita Górnikom kończy się cierpliwość, a PGG pieniądze 



 
 

 

16.07.2020 DGP Energetyka szuka energii do zmian. Prezes PGE: Jeśli nic nie zrobimy, doprowadzimy spółkę do 

upadłości 

16.07.2020 energiapress.pl Transformacja? Teraz, albo nigdy 

16.07.2020 CIRE UE jest gotowa współfinansować naszą transformację energetyczną - co na to polski rząd? 

16.07.2020 wysokienapiecie.pl UE jest gotowa współfinansować naszą transformację energetyczną – co na to polski rząd? 

16.07.2020 Trybuna Górnicza Śląsk bez węgla? To możliwe. Zapraszamy do dyskusji nad przyszłością regionu i górnictwa 

14.07.2020 spidersweb.pl Najpierw był wiatr, a teraz słońce. Piekło zamarzło, PGE zaczyna odchodzić od węgla 

11.07.2020 nettg.pl Górnictwo: Finansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest kluczowe dla powodzenia 

strategii odchodzenia od węgla brunatnego 

10.07.2020 Gazeta Wyborcza Nasze rzeki płyną po to, by chłodzić elektrownie 

10.07.2020 300gospodarka Niemcy zamkną ostatnią elektrownię węglową w 2038 roku. Polska nie ma nawet planów 

dekarbonizacji 

09.07.2020 Financial Times Poland’s coal industry needs a radical overhaul 

09.07.2020 Rzeczpospolita Rząd musi pokazać strategie dla węgla 

08.07.2020 pb.pl Bełchatów domaga się decyzji 

07.07.2020 Rzeczpospolita Cel zmian jest znany. Pytania dotyczą tego, jak go osiągniemy 

05.07.2020 Tygodnik Powszechny Jeszcze w zielone grajmy 

03.07.2020 rp.pl Górnicy z odkrywek wyjdą na ulice 

02.07.2020 wnp.pl Polska ma problem węgla brunatnego - uważa Joanna Maćkowiak-Pandera 

01.07.2020 next.gazeta.pl Niemcy w kluczowym momencie przejmują prezydencję w UE. Przed nimi negocjacje ws. Klimatu 

01.07.2020 innpoland Pandemia przyspieszyła to, co nieuchronne. "Za odejście od węgla nikt nie będzie nam płacić" 

01.07.2020 Naturschutz Energiewende Letzte Ausfahrt Zukunf 

30.06.2020 weltinnenpolitik.net Energiewende auf polnisch 

26.06.2020 wnp.pl Znów rozczarowanie po kogeneracyjnej aukcji. Tylko jedna oferta zwycięska 

26.06.2020 Teraz Środowisko Kraje trójkąta węglowego potrzebują skoordynowanego planu na odchodzenie od węgla 

brunatnego 

25.06.2020 energiapress.pl Pożegnamy się z węglem brunatnym? 

25.06.2020 biznesalert.pl Ścigan: Ustawa offshore nie może czekać (ROZMOWA) 

25.06.2020 Parkiet Czy Polska poradzi sobie bez energii z węgla brunatnego? 

24.06.2020 rynekinstalacyjny.pl Kiedy Polska odejdzie od węgla? 

24.06.2020 Gazeta Wyborcza Co zamiast Bełchatowa? Atom w Polsce nie zastąpi węgla brunatnego 

24.06.2020 wysokienapiecie (za ISB) FE: Zastąpienie węgla brun. przez OZE do 2032 nie zwiększy kosztów transformacji 

24.06.2020 Świat OZE Forum Energii: od 2032 bez węgla brunatnego 

24.06.2020 CIRE Forum Energii: Odejście Polski od węgla brunatnego realne w 2032 r. 

24.06.2020 money.pl (za ISB) FE: Zastąpienie węgla brun. przez OZE do 2032 nie zwiększy kosztów transformacji 

24.06.2020 Forsal.pl Koniec węgla brunatnego jest nieuchronny. "Najtańszym źródłem, które może go zastąpić jest 

OZE" 

24.06.2020 inwestycje.pl (za ISB) Zastąpienie węgla brunatnego przez OZE do 2032 nie zwiększy kosztów transformacji 

24.06.2020 cleanerenergy.pl (za ISB) Forum Energii analizuje koszty odejścia od węgla brunatnego 

24.06.2020 gramwzielone.pl Forum Energii: Odejście Polski od węgla brunatnego realne w 2032 r. 

24.06.2020 ISB News Zastąpienie węgla brunatnego przez OZE do 2032 nie zwiększy kosztów transformacji 

24.06.2020 PAP Biznes Zastąpienie węgla brunatnego do '32 r. OZE nie zwiększa kosztów transformacji en. - Forum 

Energii 

24.06.2020 biznesalert.pl Forum Energii: Polska potrzebuje jasnej strategii odejścia od węgla brunatnego 

24.06.2020 Puls Biznesu Czas pogadać o brunatnym rozwodzie 

24.06.2020 DGP KE zgodzi się na gaz, ale niechętnie i na krótko 

24.06.2020 DGP Sto systemów ciepłowniczych do naprawy jeszcze w tym roku 



 
 

 

23.06.2020 nowoczesneciepłownictwo.pl  Forum Energii: Elektryfikacja i integracja sektorów  

22.06.2020 gramwzielone.pl Zielony wodór kluczowy w transformacji energetycznej Polski 

22.06.2020 nowa-energia.com.pl Polska neutralna klimatycznie 2050. Elektryfikacja i integracja sektorów 

19.06.2020 inwestycje.pl Integracja energetyki, ciepłownictwa i transportu obniży emisje CO2 

19.06.2020 wnp.pl Polska może być neutralna energetyczne i mieć niższe koszty energetyki 

19.06.2020 cleanerenergy.pl (za ISB) Forum Energii ocenia szanse na obniżenie emisji CO2 o 85 proc. 

19.06.2020 energetyka24.pl Inwestycje w zielone źródła energii mogą pomóc Polsce wyjść z kryzysu po pandemii 

19.06.2020 biznesalert.pl FE: Elastyczność KSE i gotowość do magazynowania nadwyżek energii będą istotne w 2050 roku 

19.06.2020 portalstoczniowy (za ISB) Forum Energii: Integracja energetyki, ciepłownictwa i transportu obniży emisje CO2 

19.06.2020 wysokienapiecie.pl (za ISB) Forum Energii: Integracja energetyki, ciepłown. i transportu obniży emisje CO2 

19.06.2020 money.pl (za ISB) Forum Energii: Integracja energetyki, ciepłown. i transportu obniży emisje CO2 

19.06.2020 stooq.pl (za ISB) Forum Energii: Integracja energetyki, ciepłown. i transportu obniży emisje CO2 

19.06.2020 CIRE Forum Energii: elektryfikacja i integracja sektorów zapewni neutralność klimatyczną 

18.06.2020 Teraz Środowisko Spotkanie Polsko-Niemieckiej Platformy ds. Elektromobilności 

18.06.2020 wnp.pl Elektromobilność wymaga współpracy Polski z Niemcami 

18.06.2020 ESKA Antysmogowa mapa drogowa dla Żywca. Specjaliści opracowali plan. Reszta w rękach 

mieszkańców [AUDIO] 

17.06.2020 paliwa.pl Spotkanie Polsko-Niemieckiej Platformy ds. Elektromobilności 

17.06.2020 300gospodarka Powstało narzędzie, które śledzi proces transformacji energetycznej w Polsce godzina po 

godzinie 

14.06.2020 norwaypost.net Coronavirus Shutdowns Spell Trouble For Central Europes Coal Mines 

14.06.2020 news-24.fr Les fermetures de coronavirus causent des problèmes aux mines de charbon d'Europe centrale 

09.06.2020 Polityka RAPORT CSR: Uzdrawiająca pandemia 

08.06.2020 wnp.pl Krajowa energetyka zdecydowanie wchodzi na rynek fotowoltaiki 

04.06.2020 Euractiv Elektrownia Ostrołęka C będzie wykorzystywać gaz zamiast węgla. Dlaczego? 

04.06.2020 PAP Biznes Inwestycje w sektorze energii powinny być elementem strategii wychodzenia z kryzysu - Forum 

Energii 

03.06.2020 Rzeczpospolita Czas na reSTART 

03.06.2020 Rzeczpospolita Covid-19 nie spowolni działań proklimatycznych na kolei 

02.06.2020 PI Energy Podcast Energia do zmiany: Jak odstawić węgiel brunatny 

29.05.2020 Rzeczpospolita Energetyka przyszłości raczej bez paliw kopalnych 

27.05.2020 Polityka Stary węglowy ład? 

26.05.2020 biznes.interia.pl Gaz łącznikiem między węglem a OZE 

26.05.2020 biznesalert.pl Skrzypczyk: Komu polskie wiatraki nie w smak? 

25.05.2020 CIRE Różne szacunki kosztów transformacji energetyki 

25.05.2020 Rzeczpospolita Rachuek za transformację 

25.05.2020 wnp.pl Pandemia i transformacja. Dokąd zmierza energetyka? 

22.05.2020 gazeta.pl Wstrzymali wiatr, ruszyło słońce. Polska przeżywa boom na energetykę słoneczną 

19.05.2020 biznesalert.pl (za PAP) Prezes Forum Energii: Koronawirus przyspieszy transformację energetyczną 

19.05.2020 Rzeczpospolita Epidemia to krytyczna chwila dla branży energetycznej 

18.05.2020 polskieradio.pl Ekspert: z powodu pandemii transformacja energetyki będzie przebiegać szybciej 

18.05.2020 CIRE Prezes Forum Energii: pandemia koronawiruwsa przyspieszy transformację energetyki 

18.05.2020 nettg.pl (za PAP) Pandemia koronawiruwsa przyspieszy transformację energetyki 

18.05.2020 wnp.pl Prezes Forum Energii: pandemia koronawiruwsa przyspieszy transformację energetyki 



 
 

 

15.05.2020 300gospodarka Polskie domy spalają 87% całego unijnego węgla zużywanego w mieszkaniach i 10 innych faktów 

nt. ciepłownictwa w naszym kraju 

15.05.2020 dewereldmorgen.be Coronacrisis brengt Poolse steenkoolindustrie nieuwe slag toe 

14.05.2020 DGP Pora na zmianę systemu energetycznego i ciepłowniczego. To ten moment [OPINIA] 

14.05.2020 Teraz Środowisko OZE w ciepłownictwie: nowa jakość i miejsca pracy. Polska liderem w produkcji kolektorów 

słonecznych 

13.05.2020 Housemarkeet.pl  (za PAP) Eksperci: potrzebne są szybkie zmiany w sposobie ogrzewania budynków 

13.05.2020 inwestycje.pl Udział OZE w ciepłownictwie może sięgnąć 40% w 2030 

13.05.2020 money.pl Forum Energii: Udział OZE w ciepłownictwie może sięgnąć 40% w 2030 r. 

13.05.2020 salon24.pl Udział OZE w ciepłownictwie może sięgnąć 40 proc. w 2030 r. 

13.05.2020 propertydesign.pl (za PAP) Czyste ciepło może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki 

13.05.2020 wnp.pl Forum Energii: można znacznie ograniczyć węgiel w ciepłownictwie 

13.05.2020 wysokienapiecie.pl (za ISB News) Forum Energii: Udział OZE w ciepłownictwie może sięgnąć 40% w 2030 r 

13.05.2020 ISB News Forum Energii: Udział OZE w ciepłownictwie może sięgnąć 40% w 2030 r 

13.05.2020 cleanerenergy.pl (za ISB) Jak osiągnąć 40 proc. udział OZE w ciepłownictwie? 

13.05.2020 Polityka Czy rząd zrezygnuje z rekompensat za prąd? 

13.05.2020 Rzeczpospolita Zielony ład filarem odbudowy UE 

12.05.2020 climatechangenews.com Covid-19 outbreak in Polish coal mines heaps further pain on struggling sector 

12.05.2020 Radio TOK FM „Impuls energii dla Polski”, czyli pakiet rozwiązań dla gospodarki 

11.05.2020 businessinsider.pl Setki miliardów na inwestycje od państwa. Jest plan dla gospodarki po pandemii 

11.05.2020 money.pl Konfederacja Lewiatan chce transformacji energetycznej. "To najlepszy moment" 

11.05.2020 wnp.pl Forum Energii i Lewiatan apelują o impuls finansowy dla polskiej energetyki 

11.05.2020 wysokienapiecie.pl (za ISB News) Forum Energii i Lewiatan: 'Impuls energii dla Polski' da 580 mld zł inwestycji 

11.05.2020 gramwzielone.pl Najlepszy czas na przygotowanie modernizacji polskiej energetyki 

11.05.2020 Śląska Opinia „Impuls energii dla Polski” – pakiet rozwiązań dla gospodarki przygotowany przez Forum Energii i 

Lewiatana 

11.05.2020 money.pl (za ISB) Forum Energii i Lewiatan: 'Impuls energii dla Polski' da 580 mld zł inwestycji 

11.05.2020 inwestycje.pl  Impuls energii dla Polski da 580 mld zł inwestycji 

11.05.2020 forsal.pl Forum Energii i Lewiatan apelują o impuls finansowy dla polskiej energetyki 

11.05.2020 PAP Forum Energii i Lewiatan apelują o impuls finansowy dla polskiej energetyki 

08.05.2020 wnp.pl Polemika z Michałem Kurtyką. Bez transformacji nie będzie wsparcia gazu 

06.05.2020 energiogklima.no Slik vil EU omprioritere grønn satsing etter koronakrisen 

06.05.2020 Rzeczpospolita Bezpieczeństwo energetyczne kosztuje 

05.05.2020 Politico Coronavirus pushes Big Coal closer to collapse 

05.05.2020 Radio TOK FM - EKG Szefowa Forum Energii: 63% wody w naszym kraju zużywa energetyka. W suszę mamy problem 

01.05.2020 Magazyn Biomasa Na (trudnej) drodze do efektywności energetycznej 

30.04.2020 wprost.pl Rośnie udział gazu w polskim miksie energetycznym 

29.04.2020 polskieradio.pl Ponad 20 mld zł do budżetu. Sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych daje dochody 

29.04.2020 komputerświat.pl (za tvn24) Zbliża się możliwa zmiana cen prądu. Polscy dostawcy złożyli wnioski taryfowe 

29.04.2020 aktualnosci24.pl (za tvn24) Kolejne zmiany cen prądu na horyzoncie, rekompensat brak. Ministerstwo wyjaśnia, co z 

obietnicą rządu 

28.04.2020 PV Magazine Ministry representative says Polish solar manufacturers could benefit from Covid-19 disruption to 

take market share from Chinese rivals 

28.04.2020 tvn24.pl Kolejne zmiany cen prądu na horyzoncie, rekompensat brak. Ministerstwo wyjaśnia, co z 

obietnicą rządu 

28.04.2020 Rzeczpospolita Kryzys to szansa na zmiany w energetyce 

27.04.2020 energytransition.org Will Coronavirus Improve Poland’s Chances of Meeting Its 2020 RES Target? 



 
 

 

26.04.2020 wlaczoszczedzanie.pl (za 

newseria) 

Skutki pandemii koronawirusa nie mijają energetyki 

24.04.2020 300gospodarka Jak smog drenuje budżety polskich miast: w Żywcu roczny koszt smogu to 137 mln zł 

22.04.2020 inwestycje.pl (za ISB) Miasta powinny wdrożyć mapę drogową na rzecz likwidacji smogu 

22.04.2020 biznesalert.pl Forum Energii: Małe miasta mogą uwolnić się z objęć smogu 

22.04.2020 forsal.pl (za ISB News) Forum Energii: Miasta powinny wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu 

22.04.2020 money.pl (za ISB) Forum Energii: Miasta powinny wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu 

22.04.2020 wysokienapiecie.pl (za ISB News) Forum Energii: Miasta powinny wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu 

22.04.2020 ISB News Forum Energii: Miasta powinny wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu 

22.04.2020 Radio Bielsko   

21.04.2020 Dziennik Zachodni Antysmogowa mapa drogowa dla Żywca. Czyste ciepło do 2030 roku 

21.04.2020 energiapress.pl Antysmogowa mapa drogowa dla Żywca 

21.04.2020 Żywiec info Antysmogowa mapa drogowa dla Żywca 

21.04.2020 zywiec.pl Antysmogowa mapa drogowa dla Żywca 

21.04.2020 CIRE Forum Energii przedstawiło antysmogową mapę drogową dla Żywca 

21.04.2020 Gram w zielone Inwestycje w czyste powietrze w Żywcu zwrócą się w trzy lata 

20.04.2020 Teraz Środowisko Paradoks Afryki, czyli dużo słońca i mało energii elektrycznej, w dobie COVID-19 jest szczególnie 

tragiczny 

20.04.2020 300gospodarka Inwestowanie w OZE zwiększa wzrost gospodarczy i liczbę miejsc pracy – nowy raport rozprawia 

się ze stereotypami 

20.04.2020 Rzeczpospolita Rolnictwu brakuje wody i rąk do pracy 

14.04.2020 nettg.pl (za newseria) Będą problemy z realizacją zaplanowanych inwestycji 

14.04.2020 Nowoczesneciepłownictwo.pl (za 

newseria) 

Koronawirus uderzy w inwestycje w energetyce? 

14.04.2020 newseria.pl Skutki pandemii nie omijają energetyki. Może to oznaczać problemy z realizacją zaplanowanych 

inwestycji 

13.04.2020 wnp.pl Zielony Ład na rozdrożu 

09.04.2020 green-news.pl Koronawirus spowodował znaczący wzrost udziału OZE w krajowej produkcji prądu 

08.04.2020 Euravtiv Polska zarobiła pół miliarda złotych na aukcji CO2. Co to oznacza w praktyce? 

08.04.2020 nettg.pl (za CIRE) Energetyka odczuwa skutki koronawirusa, ale najważniejsze są następne decyzje 

07.04.2020 Gazeta Wyborcza Niechciany węgiel Polskiej Grupy Górniczej. Będą likwidacje kopalń? 

07.04.2020 CIRE Forum Energii: koronawirus albo przyśpieszy transformację, albo położy na łopatki sektor energii 

02.04.2020 gramwzielone.pl Forum Energii: Czas na odważne decyzje dotyczące energetyki 

01.04.2020 biznesalert.pl Forum Energii: Inwestycje w energetyce są lekarstwem na kryzys 

30.03.2020 Gazeta Wyborcza Węgiel, koronawirus i inne kłopoty polskiej energetyki. Rząd znów dosypie pieniędzy? 

26.03.2020 wnp.pl Zapotrzebowanie na energię pikuje. Ceny w dół nawet o 23 proc. 

25.03.2020 EUKI Will the Coronavirus Slow Down or Speed Up the Low Carbon Energy Transition in Poland? 

25.03.2020 forsal.pl (za wysokienapiecie) Koronawirus spowolni czy przyśpieszy zmiany w energetyce? 

24.03.2020 gramwzielone.pl Koszt rynku mocy w 2021 r. wzrośnie do 5,4 mld zł 

21.03.2020 wysokienapiecie.pl Koronawirus spowolni czy przyśpieszy zmiany w energetyce? 

21.03.2020 forsal.pl (za wysokienapiecie) Jakie są skutki koronawirusa w energetyce 

18,03.2020 wysokienapiecie.pl   Energetyka odczuje skutki koronawirusa 

17.03.2020 green-news.pl Netflix jednak nie taki zły dla środowiska, jak myślano. Są nowe szacunki 

17.03.2020 Rzeczpospolita Koniec z handlem emisjami? 

17.03.2020 parkiet.pl Koniec z handlem emisjami? 

17.03.2020 wnp.pl Czy wskutek koronawirusa zawiesić system handlu CO2? Pokazujemy argumenty za i przeciw 



 
 

 

17.03.2020 wysokienapiecie.pl (za ISB News) Forum Energii: Przy niespełnieniu celu OZE kluczowe będą rozmowy z KE w 2021 r. 

17.03.2020 inwestycje.pl (za ISB) Przy niespełnieniu celu OZE kluczowe będą rozmowy z KE w 2021 

17.03.2020 Biznes Alert Forum Energii: Co się stanie, jeśli Polska nie osiągnie celu OZE? 

17.03.2020 money.pl (za ISB) Forum Energii: Przy niespełnieniu celu OZE kluczowe będą rozmowy z KE w 2021 r. 

17.03.2020 cleanerenergy.pl (za ISB) Forum Energii widzi konieczność rozmów z KE w sprawie OZE 

17.03.2020 ISB News Forum Energii: Przy niespełnieniu celu OZE kluczowe będą rozmowy z KE w 2021 r. 

17.03.2020 Biomasa W jakim kierunku powinien ewoluować system wsparcia OZE? 

16.03.2020 Teraz Środowisko Import energii elektrycznej ratuje Polskę przed jeszcze wyższymi cenami 

13.03.2020 gramwzielone.pl Forum Energii: Paradoks węglowy w polskiej energetyce 

11.03.2020 pb.pl Polski paradoks węglowy 

11.03.2020 wnp.pl Coraz mniej prądu produkujemy z węgla. Rośnie import energii, znaczenie gazu i OZE 

11.03.2020 forsal.pl (za ISB News) Paradoks węglowy w polskiej energetyce. Wydobycie surowca spada, choć zapotrzebowanie się 

nie zmienia 

11.03.2020 cleanerenergy.pl (za ISB) Polską energetykę cechuje tzw. paradoks węglowy 

11.03.2020 money.pl (za ISB) Forum Energii: Polską energetykę cechuje tzw. paradoks węglowy 

11.03.2020 ISB News Forum Energii: Polską energetykę cechuje tzw. paradoks węglowy 

11.03.2020 wysokienapiecie.pl (za ISB News) Forum Energii: Polską energetykę cechuje tzw. paradoks węglowy 

11.03.2020 biznesalert.pl Forum Energii: Polska jest w objęciach paradoksu węgla 

11.03.2020 CIRE Forum Energii: w 2019 r. mniej energii z węgla, większy import 

11.03.2020 300gospodarka Sama wymiana „kopciuchów” nie wystarczy – rząd, samorządy i organizacje pozarządowe 

jednoczą siły w walce ze smogiem 

11.03.2020 wnp.pl Ceny uprawnień do emisji mogą mocno wzrosnąć 

10.03.2020 energetyka24.pl   „Jak wdrożyć w Polsce Pakiet Zimowy?" Debata w SGH 

10.03.2020 Teraz Środowisko Co gminy mogą zyskać na „Czystym Powietrzu”? 

09.03.2020 radio doxa Walka ze smogiem w miastach 

09.03.2020 bankier.pl (za PAP) Program LeadAIR - ruszyła pomoc dla miast w walce ze smogiem 

09.03.2020 PAP Start programu LeadAIR - pomocy dla miast w walce ze smogiem 

09.03.2020 biznesalert.pl Jak walczyć ze smogiem? Forum Energii rozpoczyna konsultacje z samorządami 

09.03.2020 wnp.pl Zmiany w polskiej energetyce przyspieszają 

09.03.2020 wnp.pl Start programu LeadAIR - pomocy dla miast w walce ze smogiem 

09.03.2020 inwestycje.pl (za ISB) Forum Energii rozpoczęło realizację programu LeadAIR 

09.03.2020 money.pl (za ISB) Forum Energii rozpoczęło realizację programu LeadAIR 

09.03.2020 cleanerenergy.pl (za ISB) Forum Energii rusza z programem wsparcia miast w walce ze smogiem 

09.03.2020 wysokienapiecie.pl (za ISB News) Forum Energii rozpoczęło realizację programu LeadAIR 

09.03.2020 ISB News Forum Energii rozpoczęło realizację programu LeadAIR 

06.03.2020 gramwzielone.pl Forum Energii: szybkie przyjęcie prawa klimatycznego pod znakiem zapytania 

05.03.2020 biznesalert.pl Polska nadal nie może wyjść z pułapki węglowej 

04.03.2020 Polityka Ślad wodny 

03.03.2020 Forbes Rząd woli dopłacać do konsumpcji energii zamiast walczyć z ubóstwem energetycznym 

29.02.2020 Napędy i sterowanie Polska branża ciepłownicza potrzebuje pilnych zmian 

29.02.2020 Energetyka cieplna i zawodowa Trzy propozycje dla ciepłownictwa XXI wieku 

29.02.2020 Nowy Przemysł Kierunek - Nowy Świat 

25.02.2020 Polski Instalator Ciepłownictwo w Polsce - wreszcie mamy kompleksowy raport 

24.02.2020 Rzeczpospolita Drożejący prąd nie porazi Kowalskiego. Będą rekompensaty 



 
 

 

23.02.2020 wnp.pl Polska ma jedną trzecią potencjału morskich wiatraków na Bałtyku 

21.02.2020 wnp.pl W Polsce moc "zielonych" elektrowni przebiła 9000 MW 

20.02.2020 Puls Biznesu Zielono-czarny prezes PGE 

18.02.2020 Politico  Dark day for Polish coal. Green worries force two utilities to pull financing for a huge coal-fired 

power plant. 

17.02.2020 oko.press Spalamy 87 proc. węgla, którym ogrzewają domy Europejczycy. Potrzeba 558 mld do 2030 by to 

zmienić 

17.02.2020 forsal.pl (za ISB News) Forum Energii: Konieczne jest przyspieszenie prac nad ustawą o offshore 

17.02.2020 wysokienapiecie.pl (za ISB News) Forum Energii: Konieczne jest przyspieszenie prac nad ustawą o offshore 

17.02.2020 ISB News Forum Energii: Konieczne jest przyspieszenie prac nad ustawą o offshore 

17.02.2020 biznesalert.pl Forum Energii: Czy polski offshore w końcu przyspieszy? 

17.02.2020 cleanerenergy.pl Forum Energii: Trzeba przyspieszyć prace nad ustawą o offshore 

16.02.2020 Puls Biznesu Tchórzewski z wozu, Ostrołęka staje 

15.02.2020 strajk.eu (za newseria) Polska niekwestionowanym liderem. W naszych gospodarstwach domowych spala się najwięcej 

węgla w UE 

15.02.2020 wprost.pl (za newseria) Polskie domy są nieefektywne energetycznie. Spalamy w nich 86 proc. węgla wykorzystywanego 

w domach w UE 

15.02.2020 interia biznes W ciągu 10 lat możliwe jest odejście od surowca węgla 

15.02.2020 Gazeta Wyborcza Koniec Ostrołęki C 

14.02.2020 portalsamorzadowy.pl (za 

newseria) 

Proces odchodzenia od palenia węglem będzie długi i kosztowny 

14.02.2020 ceo.com.pl (za newseria) Na polskie domy przypada 87 proc. węgla spalanego w gospodarstwach domowych w Unii 

Europejskiej. W ciągu 10 lat możliwe jest odejście od tego surowca 

14.02.2020 energetyka24.pl (za newseria) Na Polskę przypada 87% węgla spalanego w gospodarstwach domowych UE 

14.02.2020 newseria biznes Na polskie domy przypada 87 proc. węgla spalanego w gospodarstwach domowych w Unii 

Europejskiej. W ciągu 10 lat możliwe jest odejście od tego surowca 

12.02.2020 Puls Biznesu Tykająca bomba w ciepłownictwie 

11.02.2020 energiapress.pl Uzdrowienie ciepłownictwa to 200 mld zł, a i tak efekty są wątpliwe 

11.02.2020 Polityka Jak uciec od węgla 

30.01.2020 Forbes Forum Ekspertów 

29.01.2020 parkiet.pl Konieczny zwrot w stronę zielonych inwestycji 

28.01.2020 wagrowiec.naszemiasto.pl Przedstawiciele Wągrowca będą szkoleni do walki o czyste powietrze 

20.01.2020 portal wrc Urzędnicy przejdą antysmogowe szkolenie 

28.01.2020 Instal Reporter Raport Ciepłownictwo w Polsce. Edycja 2019. 

28.01.2020 Zielona Gmina LeadAIR - dla liderów walki ze smogiem 

26.01.2020 Zielony podcast Jak Polska poradzi sobie bez węgla, czyli transformacja energetyczna w praktyce 

24.01.2020 300gospodarka Jedna niemiecka elektrownia naprawdę nic tu nie zmieni – wywiad z Aleksandrą Gawlikowską-Fyk 

o uruchomieniu Datteln 4 

24.01.2020 DGP Gminy znalazły remedium na rosnącą górę śmieci. Ale na jak długo? 

24.01.2020 interia biznes 1,3 mln gospodarstw domowych jest dotkniętych ubóstwem energetycznym 

23.01.2020 portal samorządowy Problem z ubóstwem energetycznym w Polsce. Brakuje rozwiązań 

22.01.2020 money.pl Do Polski wciąż trafiają miliony ton rosyjskiego węgla. "Jesteśmy na niego po prostu skazani" 

21.01.2020 nettg.pl W Polsce co dziesiąre gospodarstwo domowe dotyka ubóstwo energetyczne 

21.01.2020 CIRE 1,3 mln gospodarstw domowych w Polsce jest dotkniętych ubóstwem energetycznym. Brakuje 

rozwiązań dla tego problemu 

21.01.2020 bankier.pl Ubóstwo energetyczne dotyka 1,3 mln polskich domów 

21.01.2020 biznes info Aż 1,3 mln polskich domów boryka się z dużym problemem. Pomóc ma Unia Europejska 

21.01.2020 newseria biznes 1,3 mln gospodarstw domowych w Polsce jest dotkniętych ubóstwem energetycznym. Brakuje 

rozwiązań dla tego problemu 

20.01.2020 bizblog Import węgla z Rosji trwa, hałdy polskich kopalń rosną. Recepta rządu? Centralny magazyn 



 
 

 

20.01.2020 energetyka24 Polska branża ciepłownicza potrzebuje pilnych zmian 

20.01.2020 newseria Polska branża ciepłownicza potrzebuje pilnych zmian. Pierwsze firmy zaczynają wykorzystywać 

najnowsze technologie w systemie zarządzania energią 

17.01.2020 renewables now Polish solar capacity reaches 1.3 GW 

17.01.2020 Polityka - opinie PiS nie zatrzyma Zielonego Ładu dla Europy. Zaszkodzi Polsce 

16.01.2020 Riviera Maritime Media UPDATED: initial 4.6 GW of capacity up for grabs in Polish offshore wind plan 

15.01.2020 money.pl Miliardy przejdą koło nosa. Polska dostanie mniej pieniędzy 

15.01.2020 biznesalert.pl Forum Energii: Skorzystamy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale pod warunkami 

15.01.2020 Puls Biznesu Polska dostanie mniej, niż by mogła 

15.01.2020 300gospodarka To już oficjalne: Polska największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 

15.01.2020 wnp.pl Forum Energii: Przespaliśmy dyskusję o kształcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 

15.01.2020 PoliticoPro Poland, Germany set to get most green transition funding 

15.01.2020 Rzeczpospolita online Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – skorzystamy, ale pod warunkami 

15.01.2020 Radio TOK FM Wyższe ceny prądu w końcu nas dopadną? Komentarze audycji EKG 
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