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Zapraszamy do lektury energetycznego podsumowania dnia!

Paweł Kowal o Nord Stream 2: Polska musi bić się o swoje
Gościem programu Krzesło Energetyczne był Paweł Kowal, były wiceminister spraw
zagranicznych. W rozmowie z red. Jakubem Wiechem opowiedział on o rosyjskiej
propagandzie roztaczanej wokół projektowanego gazociągu Nord Stream 2.
Iran: Stany Zjednoczone nie zablokują eksportu naszej ropy
Plan Stanów Zjednoczonych, aby zredukować do zera eksport irańskiej ropy
naftowej nie powiedzie się - oświadczył minister spraw zagranicznych Iranu
Mohammad Dżawad Zarif.
Prezydent podpisał nowelizację ustawy ws. zerowej akcyzy dla LNG i CNG
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o akcyzie i Prawa celnego,
przewidującą wprowadzenie zerowej stawki akcyzą na sprężony gaz ziemny (CNG)
oraz skroplony gaz ziemny (LNG), jeżeli zostaną one przeznaczone do napędu
silników spalinowych - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.
Porozumienie operatorów systemów dystrybucji podpisane [RELACJA]
W siedzibie ministerstwa energii członkowie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i
Rozdziału Energii Elektrycznej podpisali porozumienie o współpracy przy usuwaniu
awarii sieci elektroenergetycznych. Podpisany dokument ma sformalizować i
zacieśnić dotychczasową współpracę operatorów systemów dystrybucyjnych i
operatora systemu przesyłowego w przypadku ewentualnych katastrof naturalnych
i masowych awarii.

PSE: bilans energetyczny kraju nie jest zagrożony z powodu upałów
Polskie Sieci Elektroenergetyczne nie widzą zagrożenia dla bilansu energetycznego
kraju z powodu sierpniowych upałów - poinformował w środę prezes PSE Eryk
Kłossowski. Przekonanie, że "blackoutu nie będzie" wyraził minister energii
Krzysztof Tchórzewski.
NFOŚiGW: 168 mln zł na zakup autobusów elektrycznych
10 września 2018 r. rozpocznie się drugi nabór wniosków o doﬁnansowanie zakupu
autobusów elektrycznych, szkoleń dla kierowców, modernizacji lub budowy stacji
ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego. Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestuje 168 mln zł w
przedsięwzięcia jednostek samorządu terytorialnego, polegające na obniżeniu
zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.
Eksperci: Ceny paliw w zeszłym tygodniu spadły
Kierowcy mają powód do radości, paliwa na stacjach benzynowych w ciągu
ostatniego tygodnia potaniały - poinformował w środę portal e-petrol.pl. Zdaniem
analityków portalu to pewne zaskoczenie, biorąc pod uwagę zmiany na rynku
naftowym.
Zyski grupy PGE rosną o 7% w skali roku
Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy
aktualizujące (EBITDA) za I półrocze 2018 r. wyniósł 3,7 mld zł i był o 7 proc.
wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń
jednorazowych wyniósł 3,8 mld zł, czyli o 12 proc. więcej niż rok temu. To efekt
akwizycji aktywów PGE Energia Ciepła, która przełożyła się na dodatkowy wolumen
produkcji energii (+5,2 TWh) i dodatkowy wolumen sprzedanego ciepła (+18,8 PJ).
Całkowity ﬁnansowy wpływ nowych aktywów to 579 mln zł na poziomie
powtarzalnej EBITDA.
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o normach jakości węgla
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw. Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie norm
jakościowych dla węgla i zakaz sprzedaży najgorszej jakości paliwa odbiorcom
sektora komunalno-bytowego.

Wrocławscy naukowcy: turbiny wiatrowe bezpieczne dla mopków
Turbiny wiatrowe, niebezpieczne dla ptaków i nietoperzy, najprawdopodobniej
jednak nie stanowią zagrożenia dla mopka – leśnego gatunku nietoperza
zagrożonego wymarciem w Unii Europejskiej. Przemawiają za tym wyniki badań,
przeprowadzonych m.in. przez Polaków na jednej ze szwedzkich farm wiatrowych.

