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Węgla dla dużych
elektrowni nie zabraknie
SUROWCE I Problemy wydobywcze PGG wywołują duży niepokój na rynku.
BARBARA OKSINSKA

Wydobycie węgla kamiennego
w Polsce, w mln ton

Import węgla kamiennego do Polski,
w mln ton

Główne kierunki importu węgla
w okresie styczeń - kwiecień 2017 r.,
w proc.
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