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V edycja Konkursu dla mediów Platynowe
Megawaty pod patronatem Prezesa URE –
rozstrzygnięta

25 kwietnia br. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników V edycji Konkursu dla mediów
„Platynowe Megawaty” organizowanego przez Towarową Giełdę Energii. Tegoroczna,
jubileuszowa edycja Konkursu okazała się rekordowa zarówno pod kątem liczby zgłoszeń,
liczby dziennikarzy, jak również różnorodności mediów. Wśród 58 zgłoszonych materiałów
27 dziennikarzy znalazły się nie tylko media ogólnopolskie, ale również regionalne.
Dodatkowo do tegorocznej edycji „Platynowych Megawatów” po raz pierwszy w historii
Konkursu zgłoszone zostały materiały telewizyjne ze stacji ogólnopolskich i regionalnych. W
pierwszej edycji były zgłoszone 34 materiały dziennikarskie 15 autorów.

Prezes URE gratulując wszystkim uczestnikom konkursu, podziękował za ich pracę,
podejmowanie niełatwych, specjalistycznych tematów podkreślając, że z perspektywy
regulatora szczególne znaczenie mają działania edukacyjne i informacyjne, ukierunkowane
na promowanie zagadnień kluczowych dla rozumienia rynków energii w Polsce. Szef Urzędu
zaznaczył, że ten konkurs na najlepsze materiały dziennikarskie towarzyszy mu od
początku jego kadencji jako Prezesa URE.

Kapituła, w skład której weszli przedstawiciele Patronów Honorowych oraz Partnerów
Konkursu, z wnikliwością oceniła blisko 60 materiałów prasowych pod względem m.in.
wartości informacyjnej, poprawności merytorycznej, formy i jasności wypowiedzi czy
walorów publicystyczno-edukacyjnych.

Po raz pierwszy w tym roku jury przyznało specjalne wyróżnienie za rzetelność,
profesjonalizm oraz całokształt pracy dziennikarskiej. Ta specjalna nagroda przypadła Pani
Redaktor Teresie Wójcik współpracującej z Tygodnikiem Solidarność oraz redakcją
BiznesAlert.pl.

Laureaci V edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”:

tytuł Dziennikarza Roku 2018 otrzymał Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny portalu



BiznesAlert.pl, który jednocześnie został wyróżniony za najlepszą publikację o rynku
gazu w 2018 roku.

Red. Bartłomiej Derski z redakcji WysokieNapiecie.pl otrzymał wyróżnienie za
najlepszy materiał prasowy o rynku energii w 2018 roku.

Red. Magdalena Skłodowska z redakcji WysokieNapiecie.pl otrzymała wyróżnienie za
najlepszą publikację o rynku certyfikatów w 2018 roku.

Konkurs organizowany przez TGE od 2014 r. stanowi zwieńczenie całorocznej pracy
dziennikarzy, którzy konsekwentnie i rzetelnie edukują społeczeństwo w zakresie
funkcjonowania sektora energetycznego, rynków energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz
praw majątkowych. W Kapitule jubileuszowej edycji Konkursu zasiedli przedstawiciele
instytucji, które wyznaczają kierunki rozwoju sektora energetycznego: TAURON Polska
Energia 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. Patronat Honorowy nad plebiscytem, podobnie jak w
ubiegłych latach, objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
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