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ENERGETYCZNE PODSUMOWANIE TYGODNIA
[24-30 KWIETNIA]
Gorące debaty podczas konferencji Europower, francuskie umizgi do polskiego atomu, sprzedaż
kolejnego pakietu udziałów Saudi Aramco czy wodorowe plany Orlenu - to część wydarzeń mijającego
tygodnia. Zapraszamy do naszego podsumowania.
Gazociąg jamalski z nową taryfą
Urząd Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek, że w życie wchodzi nowa, niższa taryfa.
URE: nowa, niższa taryfa na gazociągu jamalskim weszła w życie

Kalifornia bez ropy
Najzamożniejszy stan w USA zamierza zakazać wydobycia po 2045 roku – podał w poniedziałek
gubernator Gavin
Kalifornia chce zakazać wydobycia ropy od 2045 roku

Sikorski dla E24 o Nord Stream 2
- Zupełnie nie dziwi mnie odrzucenie projektu potępienia Nord Stream 2 zgłoszonego przez Koalicję
Obywatelską, bo dla rządzących wszyscy poza nimi są zdrajcami i zaprzańcami - mówił w
opublikowanej we wtorek rozmowie z Energetyka24.com Radosław Sikorski.
Sikorski dla E24: PiS nie ma z kim rozmawiać o Nord Stream 2, pokłócili się z każdym

Wandalizm na Wawelu
Grupa pięciu aktywistów klimatycznych chciała pomalować sprayem mur wokół zamku, we wtorek
usłyszeli zarzuty.
Aktywiści klimatyczni chcieli zniszczyć Wawel. Usłyszeli zarzuty

Francja ma chrapkę na polski atom
W środę podczas konferencji Europower, wiceprezes EDF Vakis Ramany stwierdził, że jego spółka
może pomóc na każdym etapie programu jądrowego.
Francuzi zaproponują Polsce partnerstwo na każdym etapie programu jądrowego

Kolejne udziały Saudi Aramco na sprzedaż
Nawet 1% spółki to ogromne pieniądze, taki pakiet chce sprzedać Rijad dużemu funduszowi
inwestycyjnemu. Informację podał w środę książe Muhammad bin Salman.
Saudyjczycy chcą sprzedać część udziałów w naftowym gigancie

Polska sprzedaje uprawnienia do emisji na górce
Rząd zarobił już w tym roku 5,2 mld zł na sprzedaży uprawnień do emisji CO2 – poinformowano w
środę.
W 2021 r. Polska zarobiła 5,2 mld zł na sprzedaży uprawnień do emisji CO2

Kolejna edycja Europower
W środę i czwartek obyła się 33. Konferencja Europower
Perspektywa polskiej energetyki do 2040 roku na najbliższej Konferencji EuroPower i OZE Power

Prezes Grupy Azoty: może dojść do deindustrializacji Unii Europejskiej
„W Grupie Azoty przykładamy bardzo dużo uwagi do redukcji emisji” – mówił opublikowanej w
czwartek rozmowie z Energetyka24.com Tomasz Hinc, od niedawna prezes spółki.
Hinc dla E24: Polityka klimatyczna musi być rozsądna, żeby przemysł nie uciekał z UE

Turów z nową koncesją
Ministerstwo Klimatu w czwartek przedłużyło koncesję dla złoża Turów do 2044 roku
MKiŚ: koncesja na wydobycie węgla w Turowie przedłużona do 2044 r.

Polska ma już prawie 1,5 tysiąca ładowarek do samochodów elektrycznych
Takie dane podała w piątek Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.
Polski paradoks: wzrosła zarówno liczba stacji paliw, jak i ładowarek do aut elektrycznych

Orlen rusza z przejęciem PGNiG
W piątek Daniel Obajtek poinformował, że w maju płocki koncern złoży wniosek do UOKiK
Obajtek: PKN Orlen na początku maja złoży wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia PGNiG

Stacje ładowania wodorem w Bielsku-Białej i Pile
Orlen podał w piątek, że porozumiał się już w tej sprawie z samorządami.
PKN Orlen chce stworzyć infrastrukturę do tankowana wodorem w Pile i w Bielsku-Białej

Miliardy na zieloną energię z KPO
W piątek opublikowano rządowy dokument, który wyjawił szczegóły Krajowego Planu Odbudowy w
obszarze energetyki.
KPO: 14,3 mld euro na „zieloną energię i zmniejszenie energochłonności”
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