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04.07.22 Biznesalert.pl „Pakiet gazowo-wodorowy ma zamienić gazociągi w
wodorociągi”.
https://biznesalert.pl/pakiet-gazowo-wodorowy-gazociagi-wodorociagi-energetyka-gazinnowacje/
04.07.22 Biznesalert.pl „Buzek: Jest większość za walką ze spekulacją w polityce
klimatycznej”.
https://biznesalert.pl/eu-ets-spekulacja-polityka-klimatyczna-energetyka-przemysl-jerzy-buzek/
04.07.22 Biznesalert.pl „S-1, czyli Europa ma plan na wypadek zatrzymania dostaw
gazu z Rosji. Jerzy Buzek ujawnia dane”.
https://biznesalert.pl/s-1-bezpieczenstwo-dostaw-gaz-europa-przerwa-rosja-rozporzadzeniesos/
02.07.22 Nettg.pl Jerzy Buzek „Niektórzy nawołują, żeby system handlu emisjami nie
tyle reformować, co całkowicie rozwiązać”.
https://nettg.pl/gornictwo/188150/jerzy-buzek-niektorzy-nawoluja-zeby-system-handlu-emisjaminie-tyle-reformowac-co-calkowicie-rozwiazac
02.07.22 ŚwiatRolnika.info „Jerzy Buzek: UE ma obowiązek moralny, żeby zwiększyć
produkcję rolną”.
https://www.youtube.com/watch?v=ioLkpZaxr1Q
30.06.22 „Gazeta Prawna” „Buzek: Jesteśmy gotowi na kryzys gazowy [WYWIAD]”.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/8482327,buzek-kryzys-gazowy-zielony-ladrosja-magazyny.html
30.06.22 Interia.pl „Wiarygodność ekipy PIS jest zerowa”
https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-priorytety-ue-w-dobie-pandemii/aktualnosci/newsjerzy-buzek-wiarygodnosc-ekipy-pis-jest-zerowa,nId,6126928
29.06.22 Nettg.pl „Aby postulowane zmiany mogły wejść w życie muszą znaleźć
poparcie wśród państw członkowskich w Radzie UE”.
https://nettg.pl/gornictwo/188108/aby-postulowane-zmiany-mogly-wejsc-w-zycie-musza-znalezcpoparcie-wsrod-panstw-czlonkowskich-w-radzie-ue
28.06.22 wkatowicach.pl „Jerzy Buzek o miastach przyszłości: Jestem dumny z Katowic.
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Najważniejsze, żeby za 20 lat były jeszcze piękniejsze i fizyczne”.
https://www.wkatowicach.eu/informacje/w-katowicach/Jerzy-Buzek-o-miastach-przyszlosci-Jest
em-dumny-z-Katowic.-Najwazniejsze-zeby-za-20-lat-byly-jeszcze-piekniejsze-ifizyczne/idn:1257
27.06.2022 Biznesalert.pl „Buzek: Europa ma wystarczająco dużo gazu, ale nie we
wszystkich miejscach”.
https://biznesalert.pl/jerzy-buzek-unia-europejska-gaz-kryzys-energetyczny/
27.06.22 Biznesalert.pl „Rada UE reguluje magazynowanie gazu przez państwa
członkowskie”.
https://biznesalert.pl/unia-europejska-rada-unii-europejskiej-gaz-magazyny-gazu/
24.06.22 Biznesalert.pl „Parlament Europejski poparł regulacje dotyczące magazynów
gazu”.
https://biznesalert.pl/europa-magazyny-gaz-rosja-energetyka/
22.06.22 Biznesalert.pl „Europosłowie poparli reformę ETS, CBAM oraz Społeczny
Fundusz Klimatyczny”.
https://biznesalert.pl/parlament-europejski-glosowanie-reforma-handlu-co2-cbam-spolecznyfundusz-klimatyczny/
21.06.22 portalsamorządowy.pl „Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
podzielone. Oto, ile dostaną wybrane regiony”.
https://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/pieniadze-z-funduszu-sprawiedliwejtransformacji-podzielone-oto-ile-dostana-wybrane-regiony,385696.html
14.06.22 Bytomski.pl „Bytom w ramach rekompensaty powinien dostać specjalne
wsparcie na rewitalizację?”
https://www.bytomski.pl/bytom-w-ramach-rekompensaty-powinien-dostac-specjalne-wsparciena-rewitalizacje
10.06.22 „Dziennik Zachodni” „Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa obchodzi 30lecie
istnienia. Pod nową nazwą - jako Akademia Górnośląska - przedstawia plany na
przyszłość”.
https://dziennikzachodni.pl/gornoslaska-wyzsza-szkola-handlowa-obchodzi-30lecie-istnieniapod-nowa-nazwa-jako-akademia-gornoslaska-przedstawia-plany-na/ar/c1-16428217
07.06.22 Nettg.pl „Pula unijnych środków dla woj. śląskiego przekroczy 5 mld euro”.
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https://nettg.pl/gornictwo/187550/pula-unijnych-srodkow-dla-woj-slaskiego-przekroczy-5-mldeuro
„06.06.22 Blogs of London School of Economics “A social approach to climate change:
Explaining the adoption of the Just Transition Fund”.
https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2022/06/06/a-social-approach-to-climate-change-explainingthe-adoption-of-the-just-transition-fund/
06.06.22 portalkomunalny.pl „Ochrona klimatu kluczowa dla Samorządu Województwa
Wielkopolskiego [WIDEO] „
https://portalkomunalny.pl/ochrona-klimatu-kluczowa-dla-samorzadu-wojewodztwawielkopolskiego-521786/
23.05.22 Visegrad Insight „Civil Society Gave Its Voice to the Three Seas Initiative”.
https://visegradinsight.eu/civil-society-gave-its-voice-to-the-three-seas-initiative/
22.05.22 Wnp.pl “Uczelnia to nie piekarnia, ale potrzebna też komercjalizacja badań”.
https://www.wnp.pl/tech/uczelnia-to-nie-piekarnia-ale-potrzebna-tez-komercjalizacjabadan,576747.html
20.05.22 Wp.pl „Polska bez rosyjskiego gazu? Buzek: mogliśmy być niezależni 15 lat
temu”.
https://wiadomosci.wp.pl/polska-bez-rosyjskiego-gazu-buzek-moglismy-byc-niezalezni-15-lattemu-6770817619617921v
19.05.22 „Rzeczpospolita” „Będzie unijny obowiązek tworzenia zapasów gazu”.
https://energia.rp.pl/gaz/art36328141-bedzie-unijny-obowiazek-tworzenia-zapasow-gazu
19.05.22 Energtyka24.pl „UE: osiągnięto porozumienie ws. wspólnych zakupów gazu i
obowiązkowych zapasów”.
https://energetyka24.com/gaz/wiadomosci/ue-osiagnieto-porozumienie-ws-wspolnych-zakupowgazu-i-obowiazkowych-zapasow
19.05.22 Money.pl „Kluczowa decyzja Unii. Buzek: Mamy to! Będą zapasy gazu na
zimę”.
https://www.money.pl/gielda/kluczowa-decyzja-unii-buzek-mamy-to-beda-zapasy-gazu-nazime-6770488460807136a.html
19.05.22 Polskatimes.pl „Unia chce przed zimą napełnić magazyny gazu. Trwa spór,
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skąd ma pochodzić surowiec”.
https://polskatimes.pl/unia-chce-przed-zima-napelnic-magazyny-gazu-trwa-spor-skad-mapochodzic-surowiec/ar/c1-16349555
19.05.22 Biznesalert.pl „Unia Europejska chce zapełnić magazyny gazu w 85
procentach do listopada 2022 roku”.
https://biznesalert.pl/unia-europejska-magazyny-gazu-gaz-komisja-energetyka/
19.05.22 PolskieRadio24.pl „Przepisy o obowiązkowym magazynowaniu gazu. Jest
wstępna zgoda w UE ”.
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2961290,przepisy-o-obowiazkowym-magazynowaniugazu-jest-wstepna-zgoda-w-ue
18.05.22 „Rzeczpospolita” „KORESPONDENCJA Z BRUKSELI Zdążyć z gazem przed
zimą”.
https://czytajto.rp.pl/e-reader/aviator.php?newspaper=RZ&edition=RZ
09.07.22 „Rzeczpospolita” „Transformacja Bełchatowa to także ogromna zmiana
społeczna.”
https://czytajto.rp.pl/e-reader/aviator.php?newspaper=RZ&edition=RZ&issue=20210709#startpa
ge=1&displaypages=2 ( strony płatne)
17.05.22 Biznesalert.pl „Europejska ustawa o zapasach gazu na wypadek eskalacji
gazowej Rosji stoi.”
https://biznesalert. pl/europejska-ustawa-o-zapasach-gazu-na-wypadek-eskalacji-gazowej-rosjistoi/
16.05.22 Money.pl „Trwa unijny wyścig z czasem. Magazyny z gazem mają być pełne
przed zimą”.
https://www.money.pl/gospodarka/trwa-unijny-wyscig-z-czasem-magazyny-z-gazem-maja-bycpelne-przed-zima-6769545741003648a.html
16.05.22 Polskieradio24.pl „Obowiązkowe magazynowanie gazu w UE. Dziś start
negocjacji krajów członkowskich”.
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2958973,Obowiazkowe-magazynowanie-gazu-w-UEDzis-start-negocjacji-krajow-czlonkowskich
16.05.22 Wnp.pl „Musimy zwiększyć magazynowanie gazu. To kwestia
bezpieczeństwa”.
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https://www.wnp.pl/gazownictwo/musimy-zwiekszyc-magazynowanie-gazu-to-kwestiabezpieczenstwa,580723.html
16.05.22 Interia.pl „Buzek: Największym wyzwaniem jest przyszła zima”.
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-buzek-najwiekszym-wyzwaniem-jest-przyszlazima,nId,6028524
16.05.22 Portalspożywczy.pl „Buzek: musimy zwiększyć magazynowanie gazu”.
https://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/buzek-musimy-zwiekszycmagazynowanie-gazu,210565.html
11.05.22 PolskieRadio24.pl „Obowiązkowe magazynowanie gazu. Polscy europosłowie:
to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego”.
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2956025
10.05.22 Wnp.pl „Nie tylko ropa i gaz. Unia potrzebuje samowystarczalności też w
energetyce odnawialnej”.
https://www.wnp.pl/energetyka/nie-tylko-ropa-i-gaz-unia-potrzebuje-samowystarczalnosci-tez-wenergetyce-odnawialnej,576453.html
06.05.22 Interia.pl „Embargo na surowce. "To jedyne wyjście, by przeciwstawić się
Putinowi".
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-embargo-na-surowce-to-jedyne-wyjscie-byprzeciwstawic-sie-pu,nId,6004380
05.05.22 Nettg.pl „Buzek: Wzrost opłat za energię to stosunkowo niewielka cena za
stopowanie agresji Putina”.
https://nettg.pl/gornictwo/186757/buzek-wzrost-oplat-za-energie-to-stosunkowo-niewielka-cenaza-stopowanie-agresji-putina
30.04.22 Wnp.pl „Ukraina będzie potrzebowała swojego Planu Marshalla’.
https://www.wnp.pl/finanse/ukraina-bedzie-potrzebowala-swojego-planu-marshalla,574706.html
27.04.22 Interia.pl „Gaz większym wyzwaniem niż ropa czy węgiel”.
https://biznes.interia.pl/raporty/raport-xiv-europejski-kongres-gospodarczy/aktualnosci/newsjerzy-buzek-gaz-wiekszym-wyzwaniem-niz-ropa-i-wegiel,nId,5987617
27.04.22 Gazetaprawna.pl „Buzek: Mamy dość energii na kontynencie europejskim
[EKG 2022]”.
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https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/8408887,buzek-mamy-dosc-energii-nakontynencie-europejskim.html
27.04.22 Gazetaprawna.pl „Buzek: Musimy dokonać transformacji energetycznej, jeśli
chcemy przeciwdziałać agresywnej Rosji”.
https://biznesiklimat.gazetaprawna.pl/energetyka-i-przemysl/8409928,Buzek-Musimy-dokonactransformacji-energetycznej-jesli-chcemy-przeciwdzialac-agresywnej-Rosji.html
26.04.22 Wnp.pl „Ukraińskie magazyny gazu zabezpieczą Europę”.
https://www.wnp.pl/gazownictwo/ukrainskie-magazyny-gazu-zabezpiecza-europe,572912.html
26.04.22 Interia.pl „Jesteśmy gotowi na poziomie europejskim, aby integrować Ukrainę”.
https://biznes.interia.pl/raporty/raport-xiv-europejski-kongres-gospodarczy/aktualnosci/newsbuzek-jestesmy-gotowi-na-poziomie-europejskim-aby-integrowac,nId,5985243
26.04.22 Wnp.pl „Pakiet Fit for 55 z korektami, ale nie od nowa”.
https://www.wnp.pl/energetyka/pakiet-fit-for-55-z-korektami-ale-nie-od-nowa,572767.html
25.04.22 Wnp.pl „Zwycięstwo, odbudowa, Unia. Ważny głos o Ukrainie i o Europie.”
https://www.wnp.pl/finanse/zwyciestwo-odbudowa-unia-wazny-glos-o-ukrainie-i-oeuropie,572499.html
20.04.22 Energetyka24.pl „Parlament Europejski pracuje nad reformą ETS. Inicjatywa
Jerzego Buzka”.
https://energetyka24.com/klimat/wiadomosci/parlament-europejski-pracuje-nad-reforma-etsinicjatywa-jerzego-buzka
20.04.22. Wnp.pl „Bliżej ważnej zmiany w systemie handlu emisjami CO2?”
https://www.wnp.pl/energetyka/blizej-waznej-zmiany-w-systemie-handlu-emisjamico2,570674.html
20.04.22 Interia.pl „Zmiany w systemie ETS. Spekulanci nie podbiją cen uprawień do
emisji CO2”.
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-zmiany-w-systemie-ets-spekulanci-nie-podbija-cenuprawnien-d,nId,5972509
20.04.22 PolskieRadio.24.pl „Wykluczenie instytucji finansowych z systemu ETS. Znamy
decyzję komisji Parlamentu Europejskiego”.
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https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2942650
04.04.22 Interia.pl „Jerzy Buzek: Czy jesteśmy wspólnotą wartości czy pieniędzy?”.
https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-interii/aktualnosci/news-jerzy-buzek-czyjestesmy-wspolnota-wartosci-czy-pieniedzy,nId,5937659
04.04.2022 Biznesalert.pl „Buzek: Należy się odciąć od Rosji i zapłacić cenę za
bezpieczeństwo”.
https://biznesalert.pl/buzek-nalezy-sie-odciac-od-rosji-i-zaplacic-cene-za-bezpieczenstwo/
04.04.22 „Rzeczpospolita” „Buzek: Węgry jak kraj komunistyczny. Orban gra z
Putinem”.
https://www.rp.pl/polityka/art36006721-buzek-wegry-jak-kraj-komunistyczny-orban-gra-zputinem
04.04.22. Wnp.pl „Jerzy Buzek: do końca roku możemy odciąć dwie trzecie rosyjskiego
gazu”.
https://www.wnp.pl/gazownictwo/jerzy-buzek-do-konca-roku-mozemy-odciac-dwie-trzecierosyjskiego-gazu,564348.html
27.04.22 „Rzeczpospolita” „Gazprom chce podzielić UE”.
https://www.rp.pl/polityka/art36166271-gazprom-chce-podzielic-ue
26.04.22 „Rzeczpospolita” „Agresja Rosji na Ukrainę zmienia przyszłość Europy”.
https://www.rp.pl/europejski-kongres-gospodarczy/art36156491-agresja-rosji-na-ukrainezmienia-przyszlosc-europy
20.04.22 „Rzeczpospolita ”„Jest pierwszy krok w walce ze spekulacją na rynku EU
ETS”.
https://energia.rp.pl/co2/art36112461-jest-pierwszy-krok-w-walce-ze-spekulacja-na-rynku-eu-ets
20.04.22 Nettg.pl „Energetyka: Jerzy Buzek zaproponował swoją wersję reformy EU
ETS”.
https://nettg.pl/gornictwo/186400/energetyka-jerzy-buzek-zaproponowal-swoja-wersje-reformyeu-ets
24.03.22 Money.pl „Unia szuka sposobu na Rosję. Potrzeba było dekady”.
https://www.money.pl/gospodarka/unia-szuka-sposobu-na-rosje-potrzeba-bylo7 / 23
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dekady-6750647265373120a.html
13.04.22 „Rzeczpospolita” „Jerzy Buzek: Potrzebne embargo na rosyjskie surowce”
https://energia.rp.pl/surowce-i-paliwa/art36074581-jerzy-buzek-potrzebne-embargo-na-rosyjskiesurowce
27.03.22 „Rzeczpospolita” „Debata E-Forum: Czas oddolnej mobilizacji dobiega końca,
pora na rząd”.
https://regiony.rp.pl/e-forum/art35954681-debata-e-forum-czas-oddolnej-mobilizacji-dobiegakonca-pora-na-rzad
26.03.22 PolskieRadio24.pl „Pogrzeb prof. Mariana Zembali. Prezydent: pożegnaliśmy
jednego z najwybitniejszych współczesnych lekarzy”.
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2927543
23.03.22 PolskieRadio24.pl „Jerzy Buzek na czele zespołu negocjacyjnego PE ws.
magazynowania gazu. "Działamy"”.
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2925962
23.03.22 Nettg.pl „Jerzy Buzek pokieruje zespołem negocjacyjnym PE pracującym nad
magazynowaniem gazu”.
https://nettg.pl/gornictwo/185734/jerzy-buzek-pokieruje-zespolem-negocjacyjnym-pepracujacym-nad-magazynowaniem-gazu
23.03.22 Money.pl „Polak pokieruje pracami PE nad kluczowym aspektem
bezpieczeństwa energetycznego”.
https://www.money.pl/gospodarka/polak-pokieruje-pracami-pe-nad-kluczowym-aspektembezpieczenstwa-energetycznego-6750455769181088a.html
23.03.22 „Rzeczpospolita” „Unia ma pomysł na szybsze uniezależnienie się od gazu z
Rosji”.
https://www.rp.pl/gospodarka/art35927381-unia-ma-pomysl-na-szybsze-uniezaleznienie-sie-odgazu-z-rosji
23.03.22 Wnp.pl „Jerzy Buzek pokieruje zespołem dotyczącym magazynów gazu.”
https://www.wnp.pl/gazownictwo/jerzy-buzek-pokieruje-zespolem-dotyczacym-magazynowgazu,559196.html
14.03.22 Wyborcza.pl „Buzek: Plama na honorze PiS przeszkadza w relokacji
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uchodźców do krajów UE”.
https://wyborcza.pl/7,82983,28219011,buzek-plama-na-honorze-pis-przeszkadza-w-relokacjiuchodzcow.html
14.03.22 „Buzek: Powinien powstać europejski system alokacji uchodźców”
https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/buzek-powinien-powstac-europejski-systemalokacji-uchodzcow,554389.html
11.03.22 „Rzeczpospolita” „Buzek: Interesy "jak zwykle" z Rosją kończą się wojną jak
zwykle”.
https://www.rp.pl/polityka/art35845011-buzek-interesy-jak-zwykle-z-rosja-koncza-sie-wojna-jakzwykle
07.03.2022 Biznesalert.pl „Buzek: Zależność Europy od surowców z Rosji pomaga
finansować armię Putina (ROZMOWA)”.
https://biznesalert.pl/buzek-zaleznosc-europy-od-surowcow-z-rosji-pomaga-finansowac-armieputina-rozmowa/
22.03.22 PolskieRadio.pl "Konieczne zablokowanie na zawsze". Polscy europosłowie o
wstrzymaniu certyfikacji Nord Stream 2”.
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2907200
22.02.22 „Rzeczpospolita” „Jerzy Buzek: Musimy być przygotowani na rosyjską agresję”.
https://www.rp.pl/gospodarka/art35731291-jerzy-buzek-musimy-byc-przygotowani-na-rosyjskaagresje
19.02.22 Nettg.pl „Jerzy Buzek: Najtańsze uprawnienia ETS to zawsze będą te, których
nie trzeba kupować”.
https://nettg.pl/gornictwo/184658/jerzy-buzek-najtansze-uprawnienia-ets-to-zawsze-beda-tektorych-nie-trzeba-kupowac
16.02.22 „Rzeczpospolita” „Jerzy Buzek poprowadzi prace nad elementami Pakietu Fit
for 55”.
https://energia.rp.pl/transformacja-energetyczna/art35698151-jerzy-buzek-poprowadzi-pracenad-elementami-pakietu-fit-for-55
16.02.22 Energetyka24.pl „Fit for 55: Jerzy Buzek odegra ważną rolę przy unijnych
przepisach dot. gazu i wodoru”
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https://energetyka24.com/gaz/wiadomosci/fit-for-55-jerzy-buzek-odegra-wazna-role-przyunijnych-przepisach-dot-gazu-i-wodoru
16.02.22 Wnp.pl „Jerzy Buzek z ważną funkcją w PE dot. gazu i wodoru’.
https://www.wnp.pl/gazownictwo/jerzy-buzek-z-wazna-funkcja-w-pe-dot-gazu-iwodoru,540681.html
14.02.22 Nettg.pl „Od 2016 roku ceny uprawień do emisji CO2 wzrosły aż
piętnastokrotnie i zbliżają się do psychologicznej granicy 100 euro”.
https://nettg.pl/gornictwo/184536/od-2016-roku-ceny-uprawien-do-emisji-co2-wzrosly-azpietnastokrotnie-i-zblizaja-sie-do-psychologicznej-granicy-100-euro
13.02.22 „Rzeczpospolita” „Buzek: Produkcja energii z węgla to decyzja Polski, a nie
Unii”.
https://www.rp.pl/biznes/art35683261-buzek-produkcja-energii-z-wegla-to-decyzja-polski-a-nieunii
09.02.2022 Biznesalert.pl „Buzek: Należy ograniczyć udział w rynku handlu emisjami
CO2”.
https://biznesalert.pl/buzek-nalezy-ograniczyc-udzial-w-rynku-handlu-emisjami-co2/
08.02.22 Wnp.pl „Trzeba wykluczyć instytucje finansowe z handlu emisjami”.
https://www.wnp.pl/energetyka/trzeba-wykluczyc-instytucje-finansowe-z-handluemisjami,537271.html
02.02.22 „Rzeczpospolita” „Powstaje gazowa koalicja na wypadek wojny”.
https://energia.rp.pl/energetyka/art34443711-powstaje-gazowa-koalicja-na-wypadek-wojny
26.01.22 Biznesalert.pl „Buzek: Mowa o zdradzie i spiskach nie przybliża nas do
zatrzymania zmian klimatu (ROZMOWA)”.
https://biznesalert.pl/buzek-mowa-o-zdradzie-i-spiskach-nie-przybliza-nas-do-zatrzymaniazmian-klimatu-rozmowa/
24.01.22 „Rzeczpospolita” „80 europosłów poparło PO i PiS, żeby gaz był paliwem
przejściowym”.
https://klimat.rp.pl/energia/art19318791-80-europoslow-poparlo-po-i-pis-zeby-gaz-byl-paliwemprzejsciowym
20.01.22 Money.pl „Tego się raczej nikt nie spodziewał. Europosłowie PiS i PO łączą
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siły w sprawie gazu”.
https://www.money.pl/gospodarka/tego-sie-raczej-nikt-nie-spodziewal-europoslowie-pis-i-polacza-sily-w-sprawie-gazu-6728518681226080a.html
05.01.22 Wnp.pl „Jerzy Buzek: reforma ETS jest potrzebna. Zmarnowaliśmy miliardy
złotych nie redukując emisji CO2”.
https://www.wnp.pl/energetyka/jerzy-buzek-reforma-ets-jest-potrzebna-zmarnowalismy-miliardyzlotych-nie-redukujac-emisji-co2,524264.html
31.12.22 PolskieRadio24.pl „Nord Stream 2 w europejskiej energetyce. W 2022 roku
zapadną ważne decyzje”.
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2877870
20.12.21 Wnp.pl „Pakiet ważnych tematów. Powstaje agenda Europejskiego Kongresu
Gospodarczego”.
https://www.wnp.pl/finanse/pakiet-waznych-tematow-powstaje-agenda-europejskiego-kongresugospodarczego,519508.html
29.11.21 „Rzeczpospolita” „JERZY BUZEK: Prawie dwie dekady prowadzimy tak
niezwykły ranking”.
https://regiony.rp.pl/ranking-samorzadow/art19146281-jerzy-buzek-prawie-dwie-dekadyprowadzimy-tak-niezwykly-ranking
18.11.21 PolskieRadio24.pl „Polscy europosłowie chwalą decyzję o wstrzymaniu
certyfikacji Nord Stream 2”.
https://www.polskieradio.pl/399/7976/Artykul/2850890
16.11.21 Biznesalert.pl „Buzek: Nord Stream 2 musi podlegać prawu. Procedura ruszy
od nowa”.
https://biznesalert.pl/buzek-nord-stream-2-musi-podlegac-prawu-procedura-ruszy-od-nowa/
12.11.21 Nettg.pl „Najbliższe lata przyniosą zmiany, które szczególnie odczują regiony
ściśle związane z węglem”.
https://nettg.pl/gornictwo/181905/najblizsze-lata-przyniosa-zmiany-ktore-szczegolnie-odczujaregiony-scisle-zwiazane-z-weglem
08.11.21 „Rzeczpospolita” „Jubileusz w cieniu wyzwań”.
https://regiony.rp.pl/ranking-samorzadow/art19085711-jubileusz-w-cieniu-wyzwan
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05.11.21 Biznesalert.pl „Buzek: Dążąc do neutralności klimatycznej, chcemy dać
przykład całemu światu (Wideo)”.
https://biznesalert.pl/jerzy-buzek-wegiel-energetyka-emisje-klimat-polityka-klimatycznagornictwo-transfromacja-energetyczna-ue-polska-europa-neutralnosc-klimatyczna/
27.10.21 „Rzeczpospolita” „Rzeczpospolita Samorządna”.
https://regiony.rp.pl/ranking-samorzadow/art19047621-rzeczpospolita-samorzadna
26.10.22„Rzeczpospolita” „Samorządy pokazały siłę w pandemii”.
https://regiony.rp.pl/ranking-samorzadow/art19047421-samorzady-pokazaly-sile-w-pandemii
21.10.21 Wyborcza.pl „EFNI 2021. Wideo z debaty byłych premierów. Jaka będzie
przyszłość Europy?”
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,27714667,efni-2021-transmisja-wideo-z-debat
y-bylych-premierowjaka.html?_ga=2.208361298.1377189444.1652791753-800605844.1652791753
18.10.21 „Rzeczpospolita” „Unia chce wymusić dbałość o klimat w innych rejonach
świata”
https://klimat.rp.pl/debaty/art19024811-unia-chce-wymusic-dbalosc-o-klimat-w-innych-rejonachswiata
15.10.21 Wnp.pl „O czym myślą Europejczycy? Jerzy Buzek ma jasną odpowiedź”.
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/o-czym-mysla-europejczycy-jerzy-buzek-ma-jasnaodpowiedz,495205.html
11.10.21 Biznesalert.pl „Buzek: Komisja może jeszcze zablokować dostawy przez Nord
Stream 2 (ROZMOWA)”.
https://biznesalert.pl/buzek-komisja-moze-jeszcze-zablokowac-dostawy-przez-nordstream-2-rozmowa/
06.10.22 „Rzeczpospolita” „Czas na unię energetyczną. Ceny gazu szaleją”.
https://www.rp.pl/biznes/art18989941-czas-na-unie-energetyczna-ceny-gazu-szaleja
06.10.22 „Rzeczpospolita” „Trzeba ochronić biednych przed zimowym chłodem”.
https://www.rp.pl/biznes/art18989681-trzeba-ochronic-biednych-przed-zimowym-chlodem
06.10.21 Biznesalert.pl „Buzek: Jest wciąż szansa na porozumienie z Czechami o
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Turowie (ROZMOWA)”.
https://biznesalert.pl/buzek-jest-wciaz-szansa-na-porozumienie-z-czechami-o-turowie-rozmowa/
04.10.21 WysokieNapięcie.pl „Kto wybuduje wiatraki na morzu po 2025? Trwa ostra
walka o kluczowe rozporządzenie”.
https://wysokienapiecie.pl/41285-kto-wybuduje-wiatraki-na-morzu-po-2025-trwa-ostra-walka-okluczowe-rozporzadzenie/
23.09.21 Nettg.pl „W regionach górniczych wypracowuje się ok. 20 proc. rocznego PKB,
czyli potencjału gospodarczego naszego kraju”.
https://nettg.pl/gornictwo/180581/w-regionach-gorniczych-wypracowuje-sie-ok-20-procrocznego-pkb-czyli-potencjalu-gospodarczego-naszego-kraju
22.09.21 Interia.pl „Buzek: zapóźnienie transformacji bardzo dużo nas kosztuje”.
https://biznes.interia.pl/raporty/raport-xiii-europejski-kongres-gospodarczy/aktualnosci/newsbuzek-zapoznienie-w-transformacji-duzo-nas-kosztuje,nId,5498084
20.09.21 Energtyka24.pl „Jerzy Buzek dla E24: zaniechania rządzących w polityce
klimatycznej są karygodne [WYWIAD]”.
https://energetyka24.com/klimat/jerzy-buzek-dla-e24-zaniechania-rzadzacych-w-polityceklimatycznej-sa-karygodne
20.09.21 Interia.pl „Buzek: Nie da się zamknąć kopalni z dnia na dzień”.
https://biznes.interia.pl/raporty/raport-xiii-europejski-kongres-gospodarczy/aktualnosci/newsbuzek-nie-da-sie-zamknac-kopalni-z-dnia-na-dzien,nId,5494338
18.09.22 Nettg.pl „Wszędzie potrzeba stali i węgla koksowego. W tym sensie Europejski
Zielony Ład zaczyna się właśnie w Jastrzębiu-Zdroju”.
https://nettg.pl/gornictwo/180389/wszedzie-potrzeba-stali-i-wegla-koksowego-w-tym-sensieeuropejski-zielony-lad-zaczyna-sie-wlasnie-w-jastrzebiu-zdroju
07.09.21 Biznesalert.pl „Buzek: Od bezpieczeństwa dostaw gazu przez Ukrainę zależy
los prawie połowy Unii (ROZMOWA)”.
https://biznesalert.pl/buzek-od-bezpieczenstwa-dostaw-gazu-przez-ukraine-zalezy-los-prawiepolowy-unii-rozmowa/
03.09.22„Rzeczpospolita” „Polski Ład stworzy nowe problemy”.
https://www.rp.pl/europejski-kongres-gospodarczy/art18921541-polski-lad-stworzy-nowe13 / 23
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problemy
09.07.21 „Rzeczpospolita” „Transformacja Bełchatowa to także ogromna zmiana
społeczna.”
https://czytajto.rp.pl/e-reader/aviator.php?newspaper=RZ&edition=RZ&issue=20210709#startpa
ge=1&displaypages=2 ( strony płatne)
09.07.21 Bankier.pl: „Buzek: Polsce bardziej opłaca się szybsze odejście od węgla.”
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Buzek-Polsce-bardziej-oplaca-sie-szybsze-odejscie-odwegla-8150809.html
09.07.21 Biznesalert.pl „Buzek: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie cykliczny.”
https://biznesalert.pl/buzek-fundusz-sprawiedliwej-transformacji-finanse-budzet-uniaeuropejska-energetyka/
24.06.21 „Rzeczpospolita”:„Awantura o koncesję dla nowej kopalni.”
https://energia.rp.pl/surowce-i-paliwa/32436-awantura-o-koncesje-dla-nowej-kopalni
10.06.21 „Dziennik Gazeta Prawna” „Jerzy Buzek: W sprawie Turowa Polska zaspała
dwa razy.”
https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/8187219,jerzy-buzek-decyzja-tsue-sprawakopalni-w-turowie-polska-czechy-wywiad.html
30.04.21 Biznesalert.pl „Buzek: Polski węgiel skończy się szybciej niż w 2049 roku.”
https://biznesalert.pl/buzek-polski-wegiel-skonczy-sie-szybciej-niz-w-2049-roku-rozmowa/
29.04.21 „Dziennik Zachodni”: „Rządowa umowa społeczna ze związkowcami to nie to
samo co sprawiedliwa transformacja całego regionu.”
https://dziennikzachodni.pl/rzadowa-umowa-spoleczna-ze-zwiazkowcami-to-nie-to-samo-cosprawiedliwa-transformacja-calego-regionu/ar/c15-15585564
23.03.21 Nettg.pl: „Europarlament: Komisja poparła priorytetowe traktowanie badań nad
wykorzystaniem węgla koksowego w przemyśle baterii i chemicznym.”
https://nettg.pl/gornictwo/175825/europarlament-komisja-poparla-priorytetowe-traktowaniebadan-nad-wykorzystaniem-wegla-koksowego-w-przemysle-baterii-i-chemicznym
23.03.21 Biznesalert.pl „Buzek: Monopol Gazpromu nie służył portfelom. Sprawa OPAL
go podkopie.” (ROZMOWA)

14 / 23
Phoca PDF

O mnie w mediach
Opublikowano: piątek, 26 kwiecień 2019 09:09
Odsłony: 10501

https://biznesalert.pl/opal-nord-stream-spor-energetyka-gaz-klimat/
14.03.21 WNP.pl „Kilkudziesięciu europosłów, z inicjatywy PiS i PO, napisało list do
Timmermansa ws. Gazu.”
https://www.wnp.pl/gazownictwo/kilkudziesieciu-europoslow-z-inicjatywy-pis-i-po-napisalo-listdo-timmermansa-ws-gazu,462255.html
11.03.21 Biznesalert.pl „Buzek: CBAM to dobra wiadomość dla Polski.”
https://biznesalert.pl/cbam-polska-energetyka-klimat-jerzy-buzek/
17.02.21 Nettg.pl: „Od transformacji energetyki nie ma już odwrotu.”
https://nettg.pl/gornictwo/174875/od-transformacji-energetyki-nie-ma-juz-odwrotu
08.02.21 „Dziennik Gazeta Prawna” „Buzek: Tak to w Brukseli nie zadziała.”
https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/8089773,jerzy-buzek-reforma-systemu-etsopinia.html
07.02.21 „Rzeczpospolita”:„ „Mariya Gabriel, Jerzy Buzek: Upragniona przyszłość
Europy.”
https://biznesalert.pl/nowy-europejski-bauhaus-jerzy-buzek-energetyka-klimat-srodowiskobudownictwo/
19.01.21 Biznesalert.pl „Buzek: Polski koks pozostanie na długo surowcem
strategicznym transformacji energetycznej.”
https://biznesalert.pl/wegiel-koksujacy-surowiec-strategiczny-energetyka-unia-europejskaenergetyka-klimat-jerzy-buzek/
15.01.21 Wnp.pl „Jerzy Buzek: Unia potwierdziła – wchodzimy w Zielony Ład.”
https://www.wnp.pl/finanse/jerzy-buzek-unia-potwierdzila-wchodzimy-w-zielony-lad,443195.html
23.12.20 Biznesalert.pl „Buzek: To węglowe status quo jest zagrożeniem dla Polski, nie
Europejski Zielony Ład.”
https://biznesalert.pl/polska-transformacja-energetyczna-europejski-zielony-lad-energetykawegiel-gornictwo/
10.12.20 „Dziennik Zachodni”: „Ostateczny kształt Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji uzgodniony. Polska może zyskać 16 mld zł.”
https://dziennikzachodni.pl/ostateczny-ksztalt-funduszu-sprawiedliwej-transformacji-uzgodniony15 / 23
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polska-moze-zyskac-16-mld-zl/ar/c3-15338404
05.12.21 „Rzeczpospolita”:„Jerzy Buzek pogratulował Joe Bidenowi w prywatnym liście.”
https://www.rp.pl/Prezydent--USA/201209667-Jerzy-Buzek-pogratulowal-Joe-Bidenowi-wprywatnym-liscie.html
04.12.20 „Dziennik Zachodni”: „Jerzy Buzek: "Na emeryturę się nie wybieram."
https://plus.dziennikzachodni.pl/jerzy-buzek-na-emeryture-sie-nie-wybieram/ar/c1-15327984
02.12.20 „Rzeczpospolita”: „Prestiżowa nagroda dla europosła Jerzego Buzka.”
https://www.rp.pl/Polityka/201209885-Prestizowa-nagroda-dla-europosla-JerzegoBuzka.html
16.11.20 Biznesalert.pl „Buzek: Nie wiem czy czas polskiego atomu nie minął, zanim
na dobre nastał.”
https://biznesalert.pl/jerzy-buzek-atom-polska-bialorus-energetyka-europower-oze/
09.11.21 „Dziennik Zachodni” „Jerzy Buzek: W klimatycznym populizmie uczestniczyć
nie zamierzam.”
https://dziennikzachodni.pl/jerzy-buzek-w-klimatycznym-populizmie-uczestniczyc-niezamierzam/ar/c15-15239107
30.10.20 „Rzeczpospolita”: „Jerzy Buzek tegorocznym Laureatem Nagrody „Fundament
Rzeczpospolitej” im. Michała Kuleszy.”
https://regiony.rp.pl/nasz-ranking/31795-jerzy-buzek-tegorocznym-laureatem-nagrodyfundament-rzeczpospolitej-im-michala-kuleszy
29.10.20 „Rzeczpospolita”: „Jerzy Buzek: Skrajnie nieodpowiedzialne działania
rządzących wyprowadziły ludzi na ulice.”
https://regiony.rp.pl/dyskusje/31769-jerzy-buzek-rzad-podgrzewa-konflikty
19.10.20 Biznesalert.pl „Buzek: Polski rząd powinien zabiegać o wspieranie gazu w
ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.”
https://biznesalert.pl/buzek-transformacja-fundusz-gaz-wsparcie-baltic-pipe-terminal-finanseelementy-energetyka/
09.10.20 Biznesalert.pl „Buzek: Nie ma planety B, trzeba ratować tę naszą”.
https://biznesalert.pl/jerzy-buzek-glosowanie-ue-cel-redukcji-emisji-55-srodowisko/
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08.10.20 Tvn24.pl „Buzek: Zmiany w górnictwie trzeba zacząć od ludzi. Tego nam
dzisiaj brakuje.”
https://tvn24.pl/premium/jerzy-buzek-o-gornictwie-i-neutralnosci-klimatycznej-wywiad-zbylym-premierem-4714256
24.009.2020 Portalsamorządowy.pl „Odejście od węgla musi nastąpić w sposób
zaplanowany i bezpieczny”.
https://www.portalsamorzadowy.pl/slaskie/polityka-i-spoleczenstwo/odejscie-od-weglamusi-nastapic-w-sposob-zaplanowany-i-bezpieczny,216218.html
23.09.20 „Dziennik Zachodni”: „Jerzy Buzek: Za bierność i nieudolność władz rządu
zapłacą mieszkańcy. Europarlamentarzysta mówi o przyszłości polskiego węgla”.
https://dziennikzachodni.pl/jerzy-buzek-za-biernosc-i-nieudolnosc-wladz-rzadu-zaplacamieszkancy-europarlamentarzysta-mowi-o-przyszlosci-polskiego-wegla/ar/c3-15186110
14.09.20 Biznesalert.pl „Buzek: Europejski Zielony Ład to szansa na wyeliminowanie
smogu gorszego niż koronawirus”.
https://biznesalert.pl/buzek-europejski-zielony-lad-polityka-klimatyczna-planytransformacja-energetyka-cieplownictwo/
03.09.20 Biznesalert.pl „Buzek: Europejski Zielony Ład to nie problem, ale fakt, że
Polska stoi w miejscu (ROZMOWA)”.
https://biznesalert.pl/jerzy-buzek-fundusz-sprawiedliwej-transformacji-europejski-zielonylad-energetyka-wegiel/
02.09.20 Gazetaprawna.pl „Buzek na EKG 2020: Polska może być największym
beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji”.
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1489902,buzek-ekg-2020-polska-beneficjentfunduszu-sprawiedliwej-transformacji.html
04.09.20 „Rzeczpospolita”: „Europejski głód krytycznych surowców”.
https://www.rp.pl/Surowce-i-Chemia/309039866-Europejski-glod-krytycznychsurowcow.html
03.09.20 BiznesAlert.pl „Buzek: Europejski Zielony Ład to nie problem, ale fakt, że
Polska stoi w miejscu”.
https://biznesalert.pl/jerzy-buzek-fundusz-sprawiedliwej-transformacji-europejski-zielonylad-energetyka-wegiel/
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02.09.20 Forsal.pl „Buzek: Polska może być największym beneficjentem Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji” [EKG 2020]
https://forsal.pl/biznes/energetyka/wideo/7812698,buzek-polska-moze-byc-najwiekszymbeneficjentem-funduszu-sprawiedliwej-transformacji-ekg-2020.html
10.07.20 „Dziennik Zachodni” „Jerzy Buzek. 40 lat w polityce, całe życie dla Polski”.
https://plus.dziennikzachodni.pl/jerzy-buzek-40-lat-w-polityce-cale-zycie-dla-polskiwywiad/ar/c1-15072172
24.06.2020 „Newsweek Polska”: „Ten, kto mówi, że węgiel jest przyszłością Polski,
powinien odejść z polityki”.
https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/10337676/jerzy-buzek-dla-wprost-ten-kto-mowi-ze-wegiel-jestprzyszloscia-polski-powinien-odejsc-z-polityki.html
20.06.20 Magazyn TVN24: „Trzeba przerwać niekończąca się historię łamania zasad”.
https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/jerzy-buzek-trzeba-przerwac-te-niekonczaca-sie-historielamania-zasad,276,4842
05.06.20 „Dziennik Zachodni ": „Decyzje nie mogą zapadać ponad głowami tysięcy
mieszkańców województwa śląskiego".
https://plus.dziennikzachodni.pl/decyzje-nie-moga-zapadac-ponad-glowami-tysiecymieszkancow-wojewodztwa-slaskiego/ar/c1-15015614
27.05.20 „Rzeczpospolita”: „Mocny fundament kraju”.
https://regiony.rp.pl/dyskusje/komentarze-i-opinie/26366-mocny-fundament-kraju
22.05.20„Rzeczpospolita”: „Energetyczna sprawiedliwość w UE”.
https://energia.rp.pl/surowce-i-paliwa/22005-energetyczna-sprawiedliwosc-w-ue
25.05.20 BiznesAlert.pl: „Polska stoi w „przeciągu" w dyskusji o neutralności
klimatycznej" w Biznes Alert.
https://biznesalert.pl/polska-polityka-klimatyczna-neutralnosc-klimatyczna-fundusz-sprawiedliwejtransforamcji-energetyka-klimat/
14.02.20 Radio Piekary „ 25 lat temu sytuacja w naszym regionie była zdecydowanie
gorsza”.
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https://www.radiopiekary.pl/2020/02/14/buzek-25-lat-temu-sytuacja-w-naszym-regionie-bylazdecydowanie-gorsza-niz-teraz/
22.05.20„Rzeczpospolita”: „Energetyczna sprawiedliwość w UE”.
https://energia.rp.pl/surowce-i-paliwa/22005-energetyczna-sprawiedliwosc-w-ue
30.04.20 „Dziennik Zachodni ": "To początek końca monopolisty, jakim był Gazprom na
rynku europejskim".
https://plus.dziennikzachodni.pl/jerzy-buzek-to-poczatek-konca-monopolisty-jakim-byl-gazpromna-rynku-europejskim/ar/c1-14947986
29.04.20 Polish Brief.pl „Unia stanowi dla niektórych rządów i środowisk chłopca do
bicia”.
https://polishbrief.pl/news/4680/buzek_unia_stanowi_dla_niektorych_rzadow_i_srodowisk_chlo
pca_do_bicia
20.04.20 Biznes Alert.pl: „Kryzys koronawirusa może być szansą dla energetyki”.
https://biznesalert.pl/energetyka-koronawirus-europejski-zielony-lad-reforma-handluco2-energetyka-klimat-jerzy-buzek/
10.04.20 „Dziennik Zachodni”: „W czasie pandemii najważniejsze są odpowiedzialność i
wspólnota działań”.
https://plus.dziennikzachodni.pl/jerzy-buzek-w-czasie-pandemii-najwazniejsze-saodpowiedzialnosc-i-wspolnota-dzialan/ar/c1-14910960
14.02.20 Radio Piekary „ 25 lat temu sytuacja w naszym regionie była zdecydowanie
gorsza”.
https://www.radiopiekary.pl/2020/02/14/buzek-25-lat-temu-sytuacja-w-naszym-regioniebyla-zdecydowanie-gorsza-niz-teraz/
28.01.20 Gazeta.pl „Sondaż: Kto najlepszym polskim europosłem? Mamy wyniki”
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,25638404,sondaz-kto-najlepszym-polskimeuroposlem-mamy-wyniki.html
16.11.19 - BiznesAlert.pl „RAPORT: EBI porzuca paliwa kopalne. Co to oznacza dla
Polski?”
https://biznesalert.pl/raport-ebi-finansowanie-paliwa-kopalne-klimat-energetyka/
14.11.19 - „Dziennik Zachodni” „W Parlamencie Europejskim jestem Waszym głosem”.
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dziennikzachodni.pl/w-parlamencie-europejskim-jestem-waszym-glosem/ar/c3-14574165
07.11.19 - Portalsamorządowy.pl „Są pieniądze dla górniczych regionów. Pytanie czy
chwilowo, czy na lata”
https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/sa-pieniadze-dla-gorniczych-regionow-pytanieczy-chwilowo-czy-na-lata,134544.html
08.11.19 - Inertia.pl „UOKiK: Kary w postępowaniu przeciw Gazpromowi.”
https://m.interia.pl/biznes/news,2634653
30.10.19 - Politco.eu “ 5 people tackling gas market reform”
https://www.politico.eu/article/5-people-tackling-gas-market-reformeurope/amp/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0cMgD5EX
29.09.19 - „Rzeczpospolita” „Jerzy Buzek: Na osłabianiu roli samorządu tracą
mieszkańcy
https://regiony.rp.pl/dyskusje/21696-jerzy-buzek-na-oslabianiu-roli-samorzadu-traca- mieszkan
cy?fbclid=IwAR2MrhFTznwE98qW6ZwUuFeM8NnY_ferUbNaLGG8sWEonAciSGDJIsX1lQE
20.09.19 - Europarlament.pap.pl - „Buzek: UE musi mieć odrębny fundusz sprawiedliwej
transformacji, to warunek powodzenia "Europejskiego Zielonego Ładu"
https://europarlament.pap.pl/buzek-ue-musi-miec-odrebny-fundusz-sprawiedliwej-transformacjiwarunek-powodzenia-europejskiego?fb
04.09.19 - Nettg.pl „Bruksela: 20 milionów euro na wsparcie regionów górniczych”.
http://nettg.pl/news/160090/bruksela-20-milionow-euro-na-wsparcie-regionow-gorniczych?fbclid
=IwAR1o8B7TQ_UOGAVLntaeUCB5jkb5juVgCHa4P4UNoPwV68MhBSBIjqsSOvg
04.07.19 - Nettg.pl „Jerzy Buzek na czele Europejskiego Forum Energii”
http://nettg.pl/news/158900/jerzy-buzek-na-czele-europejskiego-forum-energii
04.06.19 DziennikBałtycki.pl Święto Wolności i Solidarności w Gdańsku. Tłumy w Strefie
Społecznej przed ECS. Co je przyciągnęło?
https://dziennikbaltycki.pl/swieto-wolnosci-i-solidarnosci-w-gdansku-tlumy-w-strefie-spolecznejprzed-ecs-co-je-przyciagnelo-zdjecia-wideo/ar/c1-14177813
27.05.19 - „Dziennik Zachodni” „Rekordziści wyborów do Parlamentu Europejskiego:
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Beata Szydło, Jerzy Buzek i Jadwiga Wiśniewska to mistrzowie”.
https://dziennikzachodni.pl/rekordzisci-wyborow-do-parlamentu-europejskiego-beata-szydlojerzy-buzek-i-jadwiga-wisniewska-to-mistrzowie/ar/c1-14163451
27.05.19 - TVN24.pl „Jerzy Buzek wciąż niepokonany, ale to PiS bierze Śląsk”.
https://www.tvn24.pl/wybory-do-europarlamentu-2019/wyniki,450/jerzy-buzek-niepokonany-alepis-i-tak-bierze-slask,939355.html
13.05.19 - Europarlament.pap.pl „Jerzy Buzek: smog to cichy zabójca”
https://europarlament.pap.pl/jerzy-buzek-smog-cichy-zabojca
07.05.19 - „Rzeczpospolita” „Buzek: Pięć, sześć lat temu Polska miała w UE wielką siłę”
https://www.rp.pl/Wybory-do-PE/190509612-Buzek-Piec-szesc-lat-temu-Polska-miala-w-UEwielka-sile.html
10.04.2019 Biznesalert.pl „Buzek: Nowy fundusz pozwoli na sprawiedliwą transformację
energetyczną (ROZMOWA)”
https://biznesalert.pl/fundusz-sprawiedliwej-transformacji-energetycznej-jerzy-buzek-pomyslenergetyka-oze-wegiel/
08.04.2019- Biznesalert.pl- „Śląsk powalczy o miliony z Brukseli”
https://biznesalert.pl/baca-pogorzelska-slask-powalczy-o-miliardy-z-brukseli/
22.03.2019 - portalsamorządowy.pl „Przygotowania do Europejskiego Kongresu
Gospodarczego. Nie zabraknie miejsca dla samorządów”
https://www.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-lokalne/przygotowania-do-europejskiegokongresu-gospodarczego-nie-zabraknie-miejsca-dla-samorzadow
14.02.2019 -Dziennik Zachodni „Jerzy Buzek: Unijne porozumienie ws dyrektywy
gazowej zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy”
https://dziennikzachodni.pl/jerzy-buzek-unijne-porozumienie-ws-dyrektywy-gazowej-zwiekszybezpieczenstwo-energetyczne-polski-i-europy/ar/13886551
14.02.19 Wyborcza.pl Jerzy Buzek: Porozumienie ws. Nord Streamu 2 jest dobre dla
Polski (PŁATNY)
http://wyborcza.pl/7,75399,24457346,jerzy-buzek-porozumienie-ws-nord-stream-2-dobre-dlapolski.html
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·21.02.19 -Rzeczpospolita „Brak współpracy z Unią to mniej pieniędzy dla wsi”
(PŁATNY)
https://www.rp.pl/Wywiady/302219845-Brak-wspolpracy-z-Unia-to-mniej-pieniedzy-dla-wsi.html
20.01.2018 -Dziennik Zachodni „Jerzy Buzek: Ten region wymaga największego
wsparcia” (PŁATNY)
https://dziennikzachodni.pl/jerzy-buzek-ten-region-wymaga-najwiekszego-wsparcia/ar/12884224
·08.10.2018- Rzeczpospolita- „Jerzy Buzek: Zawsze trzeba reagować na zmiany”
(PŁATNY)
https://www.rp.pl/Ranking-Samorzadow/310089985-Jerzy-Buzek-Zawsze-trzeba-reagowac-nazmiany.html
·29.09.2013 - Dziennik Zachodni „Jerzy Buzek honorowym obywatelem Zabrza”
(PŁATNY) ·
https://dziennikzachodni.pl/jerzy-buzek-honorowym-obywatelem-zabrza-zdjecia/ar/1004303
17.01.2012 - Dziennik Zachodni, „Ekspert BCC: Prof. Jerzy Buzek znakomicie sprostał
zadaniu”
https://dziennikzachodni.pl/ekspert-bcc-prof-jerzy-buzek-znakomicie-sprostal-zadaniu/ar/495012
· 25.02.2012- Dziennik Zachodni „Jerzy Buzek-były premier i Ślązak, który rządził
Europą” (PŁATNY)
https://dziennikzachodni.pl/jerzy-buzek-byly-premier-i-slazak-ktory-rzadzil-europa/ar/516199
28.02.2011, Rzeczpospolita – „Kobiety do władz firm” (PŁATNY)
https://www.rp.pl/artykul/619515-Kobiety-do-wladz-firm.html
·12.06.2009- Dziennik Zachodni Wielbiciel polityki i ciastek, czyli Jerzy Buzek prywatnie
(PŁATNY) ·
https://dziennikzachodni.pl/wielbiciel-polityki-i-ciastek-czyli-jerzy-buzek-prywatnie/ar/129084
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