Warszawa, 5 marca 2019 r.

Rusza V edycja Konkursu dla mediów
„Platynowe Megawaty”
Informacja prasowa



5 marca br. startuje piąta już edycja Konkursu dla mediów „Platynowe
Megawaty”, którego niezmiennym celem jest rozwijanie debaty publicznej
na temat funkcjonowania rynków energii oraz wyróżnienie dziennikarzy
konsekwentnie edukujących społeczeństwo w tym obszarze.



Patronat Honorowy nad Konkursem objęło Ministerstwo Energii oraz Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki.



Partnerami Konkursu zostały następujące instytucje: TAURON Polska
Energia S.A. (Partner strategiczny), GAZ-SYSTEM S.A., Polskie Sieci
Elektroenergetyczne
S.A.,
PGNiG
Polskie
Górnictwo
Naftowe
i Gazownictwo S.A., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz Polskie
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

„Jako Minister Energii po raz kolejny obejmuję patronatem honorowym Konkurs dla mediów
„Platynowe Megawaty”. Wyjaśnianie zawiłości i detali procesów zachodzących na rynkach
energii w kontekście życia gospodarczego, społecznego i politycznego to właśnie domena
i zadanie dziennikarzy. Pełnicie Państwo nie tylko rolę informacyjną, ale przede wszystkim
edukacyjną. Życzę Państwu powodzenia i osiągnięcia świetnych wyników w Konkursie” –
powiedział Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.
Od pięciu lat Towarowa Giełda Energii wraz z Partnerami nagradza „Platynowym
Megawatem” dziennikarzy, którzy przekazują społeczeństwu wiedzę na temat rynków
energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych. Konkurs stanowi zwieńczenie ich
całorocznej pracy, a także jest motywacją do dalszego angażowania się w popularyzację
trudnych zagadnień energetycznych.
„Jesteśmy dumni, że inicjatywa, którą realizujemy wspólnie z Partnerami już od pięciu lat,
nieustannie inspiruje dziennikarzy do podejmowania i opisywania zawiłych oraz ważnych
kwestii dotyczących rynków energii. To pokazuje, że postawione przez nas cele udało się
osiągnąć. Branża energetyczna to trudna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina, zmieniają
się regulacje krajowe i europejskie, które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie rynku
oraz jego strukturę. W związku z tym ważny jest nie tylko przekaz informacji ale także ich
rzetelność. Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom Konkursu“ – powiedział Piotr
Zawistowski, Prezes Zarządu TGE.

Konkurs został zainicjowany przez Towarową Giełdę Energii w 2014 roku. Od tego czasu
inicjatywa zgromadziła wokół swojej idei znakomite grono Partnerów związanych z branżą
energetyczną. W Kapitule jubileuszowej edycji Konkursu zasiądą przedstawiciele instytucji,
którzy wyznaczają kierunki rozwoju tego sektora, są to: TAURON Polska Energia, GAZSYSTEM S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz Polskie Stowarzyszenie
Energetyki Wiatrowej. Partnerem strategicznym V edycji Konkursu została, jak przed
rokiem, spółka TAURON Polska Energia. Patronat Honorowy nad plebiscytem, niezmiennie,
objęło Ministerstwo Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Zasady udziału
Konkurs adresowany jest do dziennikarzy mediów ogólnopolskich, regionalnych
oraz branżowych. Do Konkursu mogą być zgłoszone materiały prasowe, radiowe,
telewizyjne i internetowe, opublikowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
poświęcone zagadnieniom z rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw majątkowych
w Polsce.
Rejestracja uczestników konkursu rozpocznie się 5 marca 2019 r., a zakończy 4 kwietnia
2019 r. Nominacje mogą zgłaszać: dziennikarze – autorzy publikacji, kolegia redakcyjne
gazet, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe,
zatrudniające zawodowych dziennikarzy, a także Członkowie Kapituły Konkursu oraz
Członkowie TGE.
Laureatów plebiscytu wyłoni Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą Przedstawiciele
Patronów Honorowych oraz Partnerów Konkursu. Nadesłane materiały zostaną ocenione
pod względem m.in. wartości informacyjnej, poprawności merytorycznej, formy i jasności
wypowiedzi, czy walorów publicystyczno-edukacyjnych. W ramach piątej edycji Konkursu
dla mediów „Platynowe Megawaty” wyróżnieni zostaną dziennikarze w następujących
kategoriach:





Dziennikarz Roku 2018
Wyróżnienie za najlepszy materiał prasowy w roku 2018 o rynku energii elektrycznej
Wyróżnienie za najlepszy materiał prasowy w roku 2018 o rynku gazu
Wyróżnienie za najlepszy materiał prasowy w roku 2018 rynku certyfikatów.

Szczegóły
konkursu
oraz
regulamin
https://www.tge.pl/pl/467/regulamin.
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***
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) jest Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego oraz jedyną
licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, posiadającą od lutego 2015 r. zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. 15 listopada 2017 r. TGE rozpoczęła
działalność jako pełnoprawna giełda-koordynator PCR oraz operator na europejskim rynku MRC. TGE znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do
raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia REMIT. TGE gwarantuje pewność i bezpieczeństwo transakcji na wszystkich prowadzonych
rynkach. Od lutego 2012 r. TGE należy do GK Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kontakt dla mediów: press@tge.pl.

