aut. Jakub Kajmowicz 02.10.2018

ENERGETYCZNE PODSUMOWANIE DNIA - 2
PAŹDZIERNIKA 2018 R.
Zapraszamy do lektury energetycznego podsumowania dnia!
Zawartko: Gaz-System uniezależnia Polskę od Rosji
Wiceprezes Zarządu Gaz-Systemu Artur Zawartko odpowiadał na nasze pytania dotyczące obecnych
projektów ﬁrmy oraz planów strategicznych spółki.
Sadowski o pracy na morskich platformach wiertniczych
Sławomir Sadowski, szef biura logistyki i dyspozytorów Grupy Lotos odznaczony srebrnym krzyżem
zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju energetyki polskiej,opowiadał o pracy na bałtyckich
platformach wiertniczych.
ME chce wydłużyć okres udzielania pomocy publicznej górnictwu. "Rząd przyjął ustawę"
Rząd przyjął we wtorek przygotowany w resorcie energii projekt nowelizacji tzw. ustawy górniczej,
wydłużający czas jej obowiązywania o pięć lat, do końca 2023 roku. W tym czasie nadal możliwa
będzie pomoc publiczna dla górnictwa - jej łączna wysokość w latach 2015-2023 sięgnie prawie 13
mld zł.
Volkswagen pokryje część kosztów modernizacji silników diesla
Koncern motoryzacyjny Volkswagen zgodził się pokryć część kosztów modernizacji starszych
samochodów z silnikami Diesla, aby spełniały obecne normy - poinformował w poniedziałek minister
transportu Niemiec Andreas Scheuer.
Elektrownia Kozienice oczami jej zasłużonego pracownika Andrzeja Jamanka
Naszym rozmówcą podczas gali "Polska Energia na 100-lecie Niepodległości" był Andrzej Jamanek,
wieloletni pracownik Elektrowni Kozienice, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w
działalności na rzecz rozwoju energetyki polskiej.
USA: zmiana szefa General Electric
Korporacja General Electric, dawniej symbol amerykańskiej potęgi przemysłowej, po roku zwolniła
swojego szefa Johna Flannery'ego, który pracował w GE ponad 30 lat. Na stanowisku zastąpi go
Lawrence Culp, dotąd niezwiązany z tym konglomeratem.
PGNiG przejmuje klientów "osieroconych" przez Energetyczne Centrum

Gazowy gigant zawiera właśnie umowy z 52 tys. klientów, których porzuciło upadając Energetyczne
Centrum - informuje wtorkowy "Puls Biznesu".
Największa górnicza spółka wdrożyła System Informacji Pracowniczej
Zatrudniająca ponad 43 tys. osób Polska Grupa Górnicza uruchomiła innowacyjny System Informacji
Pracowniczej; każdy pracownik może drogą elektroniczną zadać pytanie dotyczące jego zatrudnienia i
otrzyma możliwie szybką odpowiedź. To pierwsze takie rozwiązanie w górnictwie.
Eksperci: potencjał technologiczny rosyjskiego sektora gazowego w stanie krytycznym
Eksperci Centrum Badań Strategicznych (CSR) ocenili w swoim raporcie potencjał naukowy i
technologiczny rosyjskiego sektora gazowego jako „krytyczny”.
Dania planuje zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi
Władze Danii zaproponowały we wtorek zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi, który
miałby zacząć obowiązywać od 2030 roku. Pięć lat później zostałby rozszerzony na auta hybrydowe.

