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ENERGETYCZNE PODSUMOWANIE DNIA - 23 LIPCA
2018 R.
Zapraszamy do lektury kolejnego energetycznego podsumowania dnia!
Naimski: Polska jest jedynym krajem, przez który Gazprom przesyła gaz i nie płaci
"Polska jest jedynym krajem, gdzie Gazprom przesyła swój gaz i nie płaci" – powiedział Piotr Naimski
podczas posiedzenia Komisji Energii i Skarbu Państwa, poświęconego odtajnionemu raportowi NIK na
temat umów gazowych z 2010 roku. Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej
wskazał też szereg innych faktów, obnażających ogromne nieprawidłowości, do których doszło przy
negocjacjach kontraktów sprzed ośmiu lat.
Ajatollah Chamenei za blokadą eksportu ropy z Zatoki Perskiej
Najwyższy duchowy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei poparł w sobotę stanowisko prezydenta
Alego Rowhaniego, który sugerował, że jeśli irański eksport ropy naftowej zostanie wstrzymany, Iran
zablokuje eksport ropy z krajów Zatoki Perskiej.
Jak dobrze opracować analizę dotycząca elektromobilności w polskich miastach.
Podręcznik dla samorządów
Praktyczny przewodnik jest nieocenioną pozycją dla jednostek samorządu terytorialnego, które na
podstawie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. zostały
zobowiązane do sporządzania co 36 miesięcy analizy kosztów i korzyści związanych z korzystaniem
przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.
Powstanie nowa organizacja zrzeszająca kraje OPEC i Rosję?
Organizacja stworzona na bazie OPEC+, stawiająca sobie za cel regulację wydobycia ropy, może
zacząć prace już 1 stycznia 2019 roku - zapowiedział rosyjski minister energetyki.
Oﬀshore Orlenu najwcześniej po 2023 roku
Podczas konferencji wynikowej PKN Orlen, Wiesław Protasewicz, członek zarządu ds. ﬁnansowych
koncernu, opowiedział dziennikarzom o planach morskiej elektrowni wiatrowej, jakie snuje spółka.
Według niego, instalacje takie powstać mogą dopiero po 2023 roku.

Ukraina odchodzi od rosyjskiego paliwa jądrowego
Na Ukrainie kolejny blok atomowy został załadowany paliwem pochodzenia nierosyjskiego,
wyprodukowanego przez amerykańską spółkę Westinghouse. Jak dotychczas korzysta z niego sześć
bloków, a w ciągu najbliższych lat planuje się załadować nim kolejne dwa.
Stanowisko PKEE w sprawie ﬁnansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego
Przedstawiamy stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej („PKEE”) w sprawie propozycji
Komisji Europejskiej (,,KE”) w obszarze ﬁnansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
PSE bliżej budowy nowej linii energetycznej najwyższych napięć
Polskie Sieci Elektroenergetyczne są o krok bliżej budowy nowej linii przesyłowej na wschód od
stołecznej aglomeracji. Wojewoda mazowiecki wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej
inwestycji - budowy 51 km linii łączącej trzy inne linie przesyłowe.
Ceny ropy bez większych zmian; mniej wiertni w USA, rynek redukuje długie pozycje
Ceny ropy rozpoczynają tydzień z niewielkimi wahaniami. Liczba czynnych wiertni naftowych w USA
spadła w ubiegłym tygodniu, a inwestorzy mocno zredukowali liczbę zakładów na wzrost cen surowca.
Trump przestrzega Iran przed grożeniem Stanom Zjednoczonym.
Gazyﬁkacja na Podhalu. Zyski dla mieszkańców i przedsiębiorców
Korzyści płynące z gazyﬁkacji miejscowości uzdrowiskowych, współpraca z Polską Spółką
Gazownictwa oraz wdrażanie systemu dystrybucji tzw. „błękitnego węgla” - to tylko zarys tematów
poruszonych podczas rozmowy Energetyki24 z panią Ewą Przybyło, burmistrz Rabki-Zdroju.

