2018-06-18

Kurtyka: Oczekujemy szybkiej decyzji w sprawie dyrektywy gazowej
Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii reprezentował Polskę na posiedzeniu Rady Unii
Europejskiej dotyczącym obszaru energii. Spotkanie odbyło się 11 czerwca w Luksemburgu. Podczas
posiedzenia zaakceptowano podejście ogólne Rady UE do rewizji rozporządzenia ustanawiającego ACER.
Rozporządzenie dot. ACER (Agency for Cooperation of Energy Regulators - Agencja ds. Współpracy
Organów Regulacji Energetyki) to ostatni akt prawny, który wymagał uzyskania akceptacji stanowiska w
Radzie UE. - Cieszę się, że po długiej dyskusji udało się nam porozumieć. Polska od początku negocjacji
popierała ambitne, …

2018-04-17

Ministerstwo Energii z Bursztynem Polskiej Energetyki
Podczas VI Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego Ministerstwo Energii otrzymało statuetkę
Bursztynu Polskiej Energetyki. Wyróżnienie, które odebrał minister energii Krzysztof Tchorzewski,
wręczono 16 kwietnia 2018 r. w Gdańsku. Nagroda została przyznana za skuteczne i konsekwentne
wdrożenie mechanizmu rynku mocy w Polsce - ustawy, która zmienia zasady funkcjonowania sektora
energetyki otwierając możliwości jego rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
w długiej perspektywie. Kapituła doceniła Ministerstwo Energii za sprawne procedowanie przepisów w
polskim parlamencie oraz duże …

2018-02-21

Minister Tchórzewski: Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu to jeden z fundamentów
niezależności energetycznej Polski
Według badania „Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2017 – rynek gazu” w opinii zdecydowanej
większości Polaków, Polska powinna jak najszybciej zdywersyfikować źródła dostaw gazu. Zdaniem
badanych zerwanie zależności od jednego dostawcy znacząco poprawi nasze bezpieczeństwo i umożliwi
obniżenie cen surowca. – Wyniki raportu potwierdzają, że realizowana przez Ministerstwo Energii polityka
dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego oraz strategia budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski
spotykają się ze zrozumieniem Polaków i odpowiadają na ich oczekiwania – komentuje minister energii
Krzysztof Tchórzewski. …

2017-12-11

Ustawa o rynku mocy skierowana do podpisu Prezydenta RP
Parlament zakończył prace nad przygotowaną przez Ministerstwo Energii ustawą o rynku mocy.
Głównym celem rozwiązań zaproponowanych przez ME jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz przemysłu. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta RP. Z
przeprowadzonych analiz wynika, że wprowadzenie mechanizmu rynku mocy zapobiegnie niedoborom
mocy wytwórczych, stworzy przedsiębiorstwom energetycznym zachęty ekonomiczne do budowy nowych
bloków energetycznych oraz utrzymania i modernizacji istniejących elektrowni. Przyczyni się także do
racjonalnego zużywania energii przez …

2017-10-11

Największy projekt autobusów elektrycznych w Polsce z infrastrukturą od Ekoenergetyki-

Polska
MZK Zielona Góra wybiera Ekoenergetykę-Polska jako dostawcę infrastruktury ładowania do
największego projektu elektryfikacji autobusów w Polsce. 60% floty miasta - 47 autobusów - zostanie
zelektryfikowanych. Pojazdy ładowane będą nocą na zajezdni, a w ciągu dnia na pętlach za pomocą stacji
ładowania od Ekoenergetyki. Kontrakt na infrastrukturę ładowania opiewa na 18,5 mln zł jest
największym tego typu projektem w Polsce, jak również jednym z największych w Europie. Projekt
zakłada instalację wielowyjściowych stacji ładowania na 11 pętlach o indiwidualnej mocy od 400kW do
800kW. W sumie do dyspozycji …

2017-09-15

Ministerstwo Energii poważnie angażuje się w ideę carsharingu
Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między samorządami a przedsiębiorcami oraz promocja usługi
carsharingu w polskich miastach - to główne cele warsztatów zorganizowanych przez Ministerstwo Energii
we współpracy z Urzędem Miasta Gdyni, 14 września 2017 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Gdyni.
Wiceminister energii Michał Kurtyka zapowiedział wsparcie dla samorządowców we wdrażaniu
carsharingu. Po spotkaniu nie można mieć wątpliwości, że pomoc dla przedsiębiorców to warunek
szybkiego wprowadzenia usługi oraz jej sprawne działanie na rynku. …

2017-08-23

Kurtyka: Elektromobilność chcemy rozwijać ramię w ramię ze stroną społeczną
Inicjowanie i prowadzenie konsultacji branżowych, wymiana wiedzy oraz integracja różnych środowisk
zaangażowanych w rozwój elektromobilności i rynku paliw alternatywnych w Polsce to główne cele listu
intencyjnego zawartego między Ministerstwem Energii a sektorowymi organizacjami pozarządowymi.
Dokument został podpisany 22 sierpnia 2017 r. w Warszawie. Wiceminister Kurtyka przypomniał, że
Rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach będzie
jeździć 1 mln samochodów elektrycznych a działania rządu mają także przyczynić się do elektryfikacji
transportu publicznego. …

2017-06-21

Wiceminister Kurtyka: Inkubator przedsiębiorczości PGNiG to w sektorze energetyki
nowatorski projekt
Otwarty 21 czerwca 2017 r. Inkubator InnVento będzie wspierał początkujących przedsiębiorców
oraz naukowców realizujących projekty dla sektora energetycznego. – Inicjatywy takie jak ta wpisują się
w opracowane przez nas Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych – komentuje wiceminister energii
Michał Kurtyka. Na przestrzeni blisko 600 metrów kwadratowych InnVento oferuje pomieszczenia do
pracy samodzielnej i wspólnej, open space do dowolnego zaaranżowania, sale konferencyjne i sprzęt
biurowy. Ponadto, regularnie będą się tam odbywać spotkania ze specjalistami z poszczególnych spółek z
grupy PGNiG, …

2017-06-20

Rozporządzenie ME w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych
Na stronie BIP RCL został umieszczony projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie rejestru
systemu zapasów interwencyjnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Projekt
rozporządzenia nr 40.2.16 znajduje się pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289503

2017-06-13

Rozporządzenia ME w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi
magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych

Polska Izba Paliw Płynnych informuje, iż dnia 23 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra
Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi
magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 945). Akt
wykonawczy jest uzupełnieniem obowiązku, wynikającego z art. 4ba ust. 4 w zw. z ust. 1 Prawa
energetycznego. Przepisy te wskazują, iż przedsiębiorstwo energetyczne, świadczące ściśle określone
usługi. przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych
oraz ministrowi właściwemu do …

2017-06-09

Minister Tchórzewski: Dywersyfikacja źródeł dostaw to dla nas priorytet
- Dzisiejszy odbiór gazu LNG przez PGNiG to historyczny moment dla Polski i czytelna informacja, że
kwestie bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji źródeł dostaw są priorytetem tego rządu powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski dziennikarzom podczas uroczystości odbioru
pierwszego transportu gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbyło się 8 czerwca 2017
r. w Świnoujściu. Minister Tchórzewski zwrócił uwagę, że dostawa amerykańskiego LNG do Polski to
pierwsza tego typu dostawa gazu LNG w tej części Europy. – Stany Zjednoczone to kolejny kierunek, z
którego sprowadzamy gaz …

2017-06-05

Wzór informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej
do prowadzonej działalności
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017r. w
sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do
prowadzonej działalności (Dz. U z dnia 30 maja 2017, poz. 1043) W wyniku nowelizacji ustawy prawo
energetyczne (ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych
innych ustaw - Dz.U. 2016 poz. 1165) art. 43e ust. 1 ustawy prawo energetyczne nałożył na podmioty
wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw
ciekłych, przesyłaniu …

2017-04-27

Konsultacje projektu ustawy o rozwoju elektromobilności i paliwach alternatywnych
Celem ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Energii jest pobudzenie rozwoju elektromobilności oraz
zastosowania innych paliw alternatywnych (gazu ziemnego w formie LNG i CNG) w sektorze
transportowym w Polsce. Ministerstwo Energii chce to zrobić poprzez określenie ram prawnych dla
rozbudowy infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG. Przygotowany
projektu ustawy wpisuje się w ciąg naszych działań nakierowanych na rozwój elektromobilności. Ich
zasadniczym celem jest zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych na drogach, rozwój przemysłu
elektromobilności oraz dostosowanie sieci …

2017-04-07

Minister Tchórzewski „Człowiekiem Roku” energetyki
Podczas "Wielkiej gali liderów świata energii i produkcji" XXV Konferencji Energetycznej EuroPower
minister Krzysztof Tchórzewski otrzymał nagrodę "Człowieka Roku". - To dla mnie ważne wyróżnienie i
jednocześnie sygnał, że nasza praca przynosi efekty - ocenił szef ME. Wydarzenie odbyło się 5 kwietnia
2017 r. w Warszawie. Minister Tchórzewski został doceniony przez kapitułę za budowę Ministerstwa
Energii, sprawną i konsekwentną reformę górnictwa węgla kamiennego oraz dialog ze stroną społeczną,
powołanie do życia Polskiej Grupy Górniczej i restrukturyzację Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz
notyfikację przez …

2017-03-21

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017
20 marca 2017 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca
2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju
do silników statków żeglugi śródlądowej. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią ( patrz załącznik).

2017-03-21

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017
W Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Energii w sprawie wielkości
średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego
brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego
dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2016 r. oraz wartości współczynników określających gęstość
produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe,
stosowanych w 2017 r. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią ( patrz załącznik)

2017-03-09

Wiceminister Piotrowski: Polska energetyka potrzebuje nowoczesnych rozwiązań
Enea Operator uruchomiła w Poznaniu najnowszą i najnowocześniejszą Centralną Dyspozycję Mocy,
która będzie zarządzać siecią wysokiego napięcia w północno-zachodniej Polsce. W oficjalnym otwarciu
inwestycji 8 marca 2017 r. wziął udział wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Podsekretarz stanu w
Ministerstwie Energii podkreślił, że Centralna Dyspozycja Mocy (CDM) Enea Operator to inwestycja
ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. - Obiekt jest kluczowy ze względu na
możliwość zarządzania z jednego miejsca siecią wysokiego napięcia w północno–zachodniej Polsce –
powiedział. – W …

2017-01-27

Prezentacja World Energy Outlook 2016 oraz In-Depth Review of Poland
- Śledzimy światowe trendy i staramy się w nie wpisywać. Chcemy realizować takie projekty, które
przyczynią się do rozwoju gospodarki – powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka podczas
prezentacji publikacji Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) – World Energy Outlook 2016
oraz Energy Policies of IEA Countries – Poland 2016 Review. Spotkanie odbyło się 25 stycznia 2017 r. w
Warszawie. Oficjalnej prezentacji raportów dokonał Dyrektor Wykonawczy MAE Fatih Birol. - Rozwój
globalnych trendów tworzy szanse także dla polskiego sektora energii. Aby je wykorzystać potrzebne są
innowacje – ocenił …

2016-11-21

M. Kurtyka: dzięki dostawom z Norwegii gaz dla konsumentów będzie tańszy
Projekt Bramy Północnej, przez którą Polska będzie odbierać gaz z norweskiego szelfu, wraz z
gazoportem w Świnoujściu przyczyni się do dywersyfikacji dostaw gazu i poprawy bezpieczeństwa
energetycznego. Planowana inwestycja ma zielone światło Unii Europejskiej, a polski rząd szacuje, że
nowe połączenie ruszy w 2022 roku i w długiej perspektywie przyczyni się do spadku cen surowca, co
odczuje statystyczny Kowalski. – Dywersyfikacja dostaw gazu do Polski poprzez Bramę Północną, czyli
połączenie północy Polski z szelfem norweskim przez Danię, to obecnie najważniejszy projekt, nad
którym pracujemy. Przykład innych …

2016-11-16

Minister Tchórzewski: Za nami rok intensywnych prac
- Sektor energii jest kluczowy dla całej gospodarki, bezpieczeństwa Polski i życia Polaków, którzy z
prądu i ciepła korzystają każdego dnia. Dlatego ciężko pracujemy, aby zmieniać go na lepsze – mówił
minister energii Krzysztof Tchórzewski 15 listopada 2016 r. w KPRM podczas podsumowania roku pracy
rządu. Minister Tchórzewski podkreślił, że potrzebne jest kompleksowe podejście do całego sektora oraz
spójna strategia jego rozwoju. - Ministerstwo Energii powstało po to, by zasięgiem swojego działania
objąć górnictwo i branżę wytwarzania energii – wyjaśnił. - Zmierzamy do zapewnienia Polsce
niezależności i …

2016-11-14

Będą zmiany w sposobie regulowania cen gazu ziemnego
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne. Zmiana wiąże się z
koniecznością wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 września 2015 r., w
którym stwierdził on, że ustanowiony ustawą – Prawo energetyczne system regulowania cen gazu ziemnego
jest niezgodny z wymogami prawa UE dotyczącymi budowy wspólnego rynku gazu. Wprowadzane w
projekcie nowelizacji zmiany polegają na stopniowym znoszeniu spoczywającego obecnie na
przedsiębiorstwach obrotu gazem ziemnym obowiązku ustalania i przedkładania do zatwierdzenia przez
Prezesa URE taryf w zakresie ceny gazu. …

2016-11-07

Energia dla przyszłości
7 listopada studenci i absolwenci uczelni technicznych rozpoczynają pracę w kluczowych spółkach
sektora energetycznego, w ramach programu „Energia dla przyszłości” zorganizowanego pod auspicjami
Ministerstwa Energii. Stażyści będą mieli okazję współpracować ze strategicznymi partnerami projektu –

PGE Polską Grupą Energetyczną, PGNiG i PKN ORLEN. Celem programu jest budowanie zaplecza
kadrowego dla polskiej energetyki. 30 września 2016 r. staż w Ministerstwie Energii, w ramach programu
„Energia dla przyszłości”, rozpoczęło 21 absolwentów uczelni technicznych. Podczas spotkania z
uczestnikami minister Krzysztof …

2016-10-28

Wiceminister Kurtyka: elektromobilność szansą na innowacje i rozwój gospodarki
- Autobusy elektryczne stają się coraz bardzie powszechne. Ten obszar stanowi istotny element rozwoju
elektromobilności w Polsce – mówił wiceminister energii Michał Kurtyka 26 października 2016 r. podczas
panelu dyskusyjnego w trakcie zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju konferencji „Motoryzacja
kołem zamachowym polskiej gospodarki”. W dyskusji udział wzięła także wiceminister rozwoju Jadwiga
Milewicz. Biorący udział w panelu „Elektryczny autobus – szansa na polską specjalizację” wiceminister
Kurtyka podkreślał, że rozwój elektromobilność to szansa na wzrost innowacyjności polskiej …

2016-10-14

TAURON: wiceminister energii Michał Kurtyka na spotkaniu grup energetycznych ws.
innowacji i StartUpów
Systemowe rozwiązanie tworzenia innowacji dla rynku energetycznego w oparciu o CVC i systemy
wsparcia dla StartUpów - to najważniejsze tematy dzisiejszego spotkania przedstawicieli zarządów spółek
energetycznych z wiceministrem energii Michałem Kurtyką we wrocławskiej siedzibie TAURON.Synergia jaką wywołuje aktywność grup energetycznych w obszarach, które funkcjonują na styku nauki i
biznesu - takich jak m.in. e-mobility, rozwiązania smart home czy smart city - pozytywnie wpływa na ich
rozwój. To trendy przyszłości, za którymi warto podążać - powiedział wiceminister energii Michał
Kurtyka.Jednym z …

2016-10-05

Minister Tchórzewski: Biogazownie rolnicze to szansa na restrukturyzację obszarów
wiejskich
- Dzisiejsza uroczystość to kolejny milowy krok w kierunku rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, w
szczególności sektora biogazu rolniczego. Dzięki powstaniu tej biogazowni moc zainstalowana elektryczna
wszystkich wytwórców biogazu rolniczego przekroczyła 100 MW – powiedział minister energii Krzysztof
Tchórzewski podczas otwarcia biogazowni rolniczej w miejscowości Tończa, 3 października 2016 r.
Minister Tchórzewski zwrócił uwagę, że w 2015 r. sektor biogazu rolniczego wytworzył ponad 400 tys. m3
biogazu. – Liczymy, że w 2016 r., dzięki korzystnej dla wytwórców biogazu rolniczego zmianie regulacji
ustawowych, …

2016-09-20

Minister Tchórzewski i wiceminister Kurtyka przedstawili Pakiet Na Rzecz Czystego
Transportu
Podczas spotkania z dziennikarzami 20 września 2016 r. minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz
wiceminister Michał Kurtyka przedstawili pakiet przygotowanych przez ME rozwiązań, które mają m.in.
poprawić bezpieczeństwo energetyczne i ograniczenie zanieczyszczeń z transportu. Jednym z nich jest Plan
Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Minister Tchórzewski wyjaśnił, że na przedstawiony przez ME
Pakiet składają się z trzy dokumenty: Plan Rozwoju Elektromobilności, Krajowe ramy polityki rozwoju
infrastruktury paliw alternatywnych oraz ustawa powołującą Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Szef
resortu …

2016-09-16

Blendowanie będzie obowiązkowe
15 września 2016 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany
opracowany w Ministerstwie Energii Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych. Przewiduje m.in. wprowadzenie od 2018 r. obowiązku sprzedaży przez stacje paliw benzyny i
oleju napędowego wyłącznie z udziałem biokomponentów. Projekt powołuje Fundusz Niskoemisyjnego
Transportu, którego celem jest wspieranie rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych oraz tworzenie
rynku pojazdów na te paliwa. Do paliw alternatywnych zalicza się m.in. biopaliwa, energię elektryczną i
gaz ziemny. …

2016-08-18

Koncesja na benzyny lakowe może grozić upadkiem mniejszych producentów
rozpuszczalników
Producenci rozpuszczalników alarmują, że proponowane objęcie opłatami koncesyjnymi benzyn

lakowych doprowadzi ten drobny w skali całej branży paliwowej segment do ogromnych strat. Przewidują
one spadek sprzedaży o 30–60 proc., co może prowadzić do upadku mniejszych firm. To z kolei otworzy
drogę do monopolu i wzrostu cen. – Mamy nowelizację ustawy i czekamy na rozporządzenie. Już widzimy,
że zmieniły się definicje związane z paliwami. Niestety, najprawdopodobniej w rozporządzeniu znajdzie
się również obszar związany z benzynami lakowymi, które są używane do produkcji rozpuszczalników w
przemyśle farbiarskim – …

2016-07-01

Ministerstwo Energii przejmuje nadzór właścicielski nad spółkami paliwowymi
Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 11 lutego 2016 r. nadzór właścicielski nad
spółkami energetycznymi z dniem 1 lipca 2016 r. przechodzi z Ministerstwa Skarbu Państwa do
Ministerstwa Energii. Wejście w życie ustawy spowodowało przejęcie przez Ministerstwo Energii nadzoru
właścicielskiego nad spółkami paliwowymi: Grupa LOTOS S.A., PKN ORLEN S.A., Siarkopol Gdańsk
S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., LOTOS Petrobaltic S.A., Przedsiębiorstwo
Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o. Źródło: ME Więcej w kolejnym numerze
miesięcznika "Paliwa Płynne" (op.pb)
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