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Szanowni Państwo,

wydarzenia ostatnich dni zmieniły rzeczywistość, 
w której żyjemy. Rosja brutalnie zaatakowała 
Ukrainę – niepodległe i niezależne państwo,  
na terenie którego toczą się aktualnie działania 
wojenne w skali, jaka ostatni raz w Europie miała 
miejsce podczas II wojny światowej. Do Polski 
przybywają uchodźcy szukający pomocy i bezpie-
czeństwa, w większości matki z dziećmi, którym 
zapewniamy wsparcie. Nasza Grupa solidarnie 
włącza się w akcje pomocowe.  

Fundacja PGE wsparła już finansowo oddziały 
Caritasu pomagające uchodźcom. Dla Ukraińców 
uciekających przed rosyjską agresją udostępniliśmy  
ośrodek „Energetyk” w Nałęczowie. Swoją  
solidarność z Ukrainą manifestują także drużyny 
sponsorowane przez PGE i ich kibice, pokazując,  
że świat sportu również nie jest obojętny  
na ludzką tragedię.

Pamiętajmy, że w pomoc ofiarom wojny  
i ukraińskim żołnierzom walczącym o wolność 
swojej ojczyzny może się zaangażować każdy. 
Zachęcamy do przyłączenia się do zbiórki darów, 
która jest prowadzona w naszej Grupie. Informacje 
na ten temat są na bieżąco publikowane w intra-
necie, można się też w tej sprawie kontaktować 
z koordynatorami CSR w spółkach. Chętni mogą 
także oddawać krew w regionalnych centrach 
krwiodawstwa. Na terenach przygranicznych  
są już wolontariusze PGE, którzy pomagają 
ludziom uciekającym przed bombardowaniami. 
Wielu z naszych pracowników zadeklarowało  
chęć przyjęcia ukraińskich rodzin do swoich domów.

Razem możemy naprawdę wiele.

Bądźmy #SolidarnizUkrainą

Zbigniew Kajdanowski

prezes zarządu Fundacji PGE
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Co możemy zrobić, aby pomóc Ukrainie?

• Zbierać i przekazywać niezbędne artykuły. 

• Zaoferować pracę wolontariacką – w zależności od swoich 
możliwości i kompetencji.

• Oddawać krew dla potrzebujących z tego kraju.  
Uwaga! Wcześniej należy się zapoznać z informacjami  
na stronie Narodowego Centrum Krwi na temat bieżącego  
zapotrzebowania.

• Wspierać pracowników PGE, którzy przyjęli uchodźców  
do swoich domów. 

Ponadto 80 członków rodzin ukraińskich energetyków z przedsię-

biorstwa energetycznego DTEK, uciekających przed rosyjską agresją, 

znalazło schronienie w ośrodku „Energetyk” w Nałęczowie. W sumie 

udostępniliśmy tam ponad 120 miejsc noclegowych. Uchodźcy mają 

zapewnione wyżywienie, opiekę, środki higieniczne i wszelkie  

potrzebne artykuły.

Fundacja PGE wspiera także najmłodszych, przekazując im terapeutyczne 

misie. Pierwszy transport pluszowych zabawek i koców wyruszył 

2 marca na przejście graniczne Dołhobyczów-Kolonia. Do tej pory 

maskotki przekazano blisko 400 ukraińskim dzieciom, które znalazły 

w Polsce schronienie przed wojennym dramatem.  

Jak podkreśla Małgorzata Grzegorek, psycholog dziecięcy  

ze Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego SPK Hafciarska,  

trudno sobie wyobrazić traumę, która dotyka dzieci zmuszone  

w pośpiechu opuścić swój dom. – Lęk, niepewność i bezradność  

pozostaną obecne w psychice maluchów przez długi czas. Drobne 

gesty sympatii i życzliwości mają szansę choć trochę zmniejszyć  

te nieprzyjemne emocje. Jednym z takich terapeutycznych oddziaływań 

może się stać pluszowa zabawka ofiarowana ukraińskim dzieciom  

po przekroczeniu granicy z Polską. Możliwość przytulenia się do maskotki, 

wypłakania się, wyszeptania sekretów i lęków zmniejsza poczucie 

samotności i pozwala na szybszy powrót do równowagi – zaznacza.  

Wolontariusze z PGE
Od 28 lutego we wszystkich spółkach Grupy trwa zbiórka  

najpotrzebniejszych rzeczy dla osób uciekających przed wojną.  

Pracownicy przekazują m.in. apteczki, środki opatrunkowe, leki  

przeciwbólowe, środki higieniczne, koce, śpiwory, a także mleko  

w proszku, pieluchy i żywność dla małych dzieci. Produkty są wysyłane 

do Caritasu, z którym współpracujemy, i bezpośrednio do ośrodków 

wskazanych przez tę organizację, gdzie zakwaterowane są rodziny  

z dziećmi. Do tej pory wysłaliśmy pięć busów pełnych darów, a kolejne 

transporty są już przygotowywane. 

Dodatkowo w strefie przygranicznej pracują zespoły wolontariuszy PGE, 

którzy pomagają uchodźcom znaleźć oczekujących na nich bliskich  

czy znajomych, uzyskać pomoc medyczną, poszukać miejsca na odpoczynek  

po długiej podróży i docelowego zakwaterowania. Wspierają też 

rodziny w opiece nad dziećmi i pomagają im się odnaleźć w nowej 

rzeczywistości. 

Łączymy siły, by pomagać
W akcję zaangażowały się również drużyny sportowe i instytucje 

kultury, które działają pod patronatem PGE. Muzeum Narodowe  

w Warszawie poprowadzi specjalne animacje w języku polskim  

i ukraińskim. Na najmłodszych czekają liczne atrakcje i miejsce  

do zabawy. Przestrzeń edukacyjna jest inspirowana Galerią Sztuki 

XIX Wieku, której mecenasem jest PGE SA. Nasza Grupa przekazała 

także materiały i przybory niezbędne do prowadzenia zajęć  

z najmłodszymi. 

 

Akademie sportowe, których sponsorem jest PGE, organizują  

bezpłatne treningi dla dzieci i młodzieży, przekazują sprzęt sportowy  

i niezbędne produkty do ośrodków, gdzie przebywają osoby z Ukrainy. 

Przygotowują też miejsca noclegowe i wystawiają na licytacje  

przedmioty, z których dochód jest przeznaczany na pomoc uchodźcom. 

Pomagamy ofiarom  
wojny w Ukrainie  

D arowizny na łączną kwotę 420 tys. zł, które od 25 lutego  

płynęły z Fundacji PGE, zostały przeznaczone na pomoc  

oraz zakup i wysyłkę artykułów do potrzebujących w Ukrainie. 

Środki trafiły m.in. do oddziałów Caritasu – przemyskiego, lubelskiego  

i rzeszowskiego – a także stowarzyszenia „Wolność i Miłość”  

w diecezji rzeszowskiej, które przygotowuje miejsca dla uchodźców 

w Diecezjalnym Ośrodku Profilaktyki i Wychowania im. św. Józefa  

w Lipinkach. W placówce pracuje obecnie sztab wolontariuszy.  

Do ich zadań należy segregowanie darów i przygotowywanie posiłków, 

które zostaną przekazane do oddziału Caritasu w Lubaczowie,  

na granicę polsko-ukraińską, jak również do sierocińców we Lwowie, 

gdzie zostały przeniesione dzieci ze wschodnich regionów Ukrainy.

Nasza Grupa od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę angażuje się  
w działania wspierające uchodźców. Pracownicy spółek zebrali  
dla potrzebujących wiele darów, którymi do tej pory udało się wypełnić 
aż pięć busów. Darowizny przekazaliśmy również za pośrednictwem 
Fundacji PGE. W pomoc Ukrainie włączyły się drużyny sportowe  
i instytucje kultury, które działają pod patronatem PGE. 

PGE SA, Fundacja PGE

#SolidarnizUkrainą#SolidarnizUkrainą
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Wojciech Dąbrowski 
prezes PGE SA

Stale zwiększamy naszą pomoc, 

dostosowując ją do bieżących 

potrzeb. Do tej pory udzieliliśmy 

wsparcia finansowego w kwocie 

przekraczającej 400 tys. zł  

na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jesteśmy w stałym 

kontakcie z Caritasem i administracją rządową.  

W zbiórkę darów włączyły się spółki PGE w całej 

Polsce. Bardzo dziękuję wszystkim naszym  

pracownikom za ich wsparcie i zaangażowanie.  

Pomagamy potrzebującym m.in. na przejściach granicznych.

Zbiórka darów dla Ukrainy.

„Ręce precz od Ukrainy” – taki transparent pojawił się na trybunach  
w hali Energia przed meczem Pucharu CEV pomiędzy PGE Skrą Bełchatów  
a Tours VB. Siatkarze i kibice chwilą ciszy wyrazili swoją solidarność  
z Ukrainą.



Większość respondentów nie dostrzega działań podejmowanych 
przez swojego operatora energetycznego w zakresie transformacji, 
nie czuje się odpowiednio uświadomiona; niedoinformowanie 
w tym zakresie odczuwają w szczególności kobiety ( 78 proc.). 

Ogólnie transformacja kojarzy się ze zmianą, której w samej 
energetyce nie widać: 

• klienci końcowi nie dostrzegają działań proekologicznych  
po stronie przedsiębiorstw energetycznych;

• w większości są to działania PR-owe lub marketingowe,  
a nie takie, które mają realne przełożenie na środowisko;

• w mniemaniu badanych osób operatorzy energetyczni nie robią 
nic lub robią bardzo mało i przerzucają odpowiedzialność  
na użytkownika końcowego (ujęcie opłaty mocowej  
w rachunkach, wzrost cen energii spowodowany kosztami 
emisji CO2, obowiązek wymiany tzw. kopciuchów, instalacje 
fotowoltaiczne w domach). 

Główna zmiana dotyczy użytkowników końcowych, którzy  
z pobudek czysto ekonomicznych decydują się na rozwiązania 
zaliczane do ekologicznych, czyli zastosowanie pomp ciepła, 
fotowoltaiki czy zakup energooszczędnego sprzętu. 

Myśląc o przemianach na rynku energetycznym, badani skupiają się 
 praktycznie wyłącznie na podwyżkach cen prądu, szukając 

jednocześnie rozwiązań, które pozwolą im na uzyskanie realnych 
oszczędności. Aż 75 proc. gospodarstw domowych i 62 proc. 
przedsiębiorstw podjęło działania w celu zmniejszenia zużycia 
prądu. W wypadku obu grup klientów aktywności te polegają 
przede wszystkim na: 

• wymianie żarówek na energooszczędne – LED;

• zakupie/wymianie urządzeń na energooszczędne, o niższym 
zużyciu prądu; 

• ograniczeniu zużycia prądu poprzez, w miarę możliwości, 
oszczędne korzystanie ze światła i z urządzeń elektrycznych;

• zamontowaniu paneli fotowoltaicznych – znacząco wzrósł 
odsetek podmiotów, które się na to zdecydowały lub są  
w trakcie procesu zakupu. 

Ponad połowa klientów, którzy stosują powyższe rozwiązania,  
ma poczucie, że promuje tym samym postawę ekologiczną,  
polegającą na dbaniu o środowisko naturalne i próbie oddolnego 
zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery, i czuje się dzięki temu 
częścią zielonej zmiany.

Co zdaniem badanych czeka nas w najbliższej przyszłości?

• Większość Polaków nie widzi możliwości odejścia Polski od węgla  
w perspektywie krótszej niż 15 lat. Spodziewany przez badanych średni 
horyzont czasowy całkowitego odejścia kraju od tego surowca i wygaszenie 
górnictwa to ok. 40 lat.

• W tej chwili ważne jest, aby powstał kompletny, zintegrowany system zmiany, 
który nie będzie gwałtowny, ale będzie bazował na dobrym procesie i jeszcze 
lepszej/czytelniejszej komunikacji.

• Biorąc pod uwagę, że wszystkie działające na rynku podmioty energetyczne są 
własnością państwa, odbiorcy energii oczekują, że działania będą skoordyno- 
wane, spójne i zakrojone na ogólnopolską skalę; powinny mieć znamiona 
procesu rozplanowanego w czasie i bez uszczerbku dla poszczególnych 
gałęzi gospodarki, w tym szczególnie dla górnictwa.

Kolejne kroki

Transformacja energetyczna zatacza coraz szersze kręgi, a klienci dostrzegają 
jej zasadność. Co dalej? Analitycy wskazują, że należy „zejść na niższy poziom” –  
zajrzeć do domów użytkowników energii i opowiedzieć o transformacji,  
podejmowanych działaniach, planach i korzyściach w perspektywie krótko-  
i długookresowej, posługując się przy tym prostym i zrozumiałym językiem. 
Począwszy od prasy, programów w mediach, a na rozmowach i prelekcjach 
w szkołach i przedszkolach kończąc. A może właśnie zaczynając? Młode pokolenie 
będzie dojrzewać już w nowej energetycznej rzeczywistości. Dla osób powyżej 
30. r.ż. – rodziców i dziadków – ta transformacja to niejako rewolucja. Jednak 
dla pozostałych ludzi, obecnych przedszkolaków i młodszych dzieci, to naturalna 
ewolucja, pozwalająca im wzrastać i realizować marzenia w choć trochę  
bardziej zielonej rzeczywistości.

R ok 2021 obfitował w decyzje i wydarzenia związane z trans-

formacją. Krajowa gospodarka stopniowo przygotowuje się 

do odejścia od energii pochodzącej z węgla na rzecz OZE. 

Dyskusje o koniecznych zmianach podejmują także media, które  

z uwagą śledziły spór z Czechami o kopalnię Turów i informowały  

o wyroku TSUE dotyczącym natychmiastowego zaprzestania 

wydobycia węgla w kompleksie. 

 

Polacy mają głos  
Segregacja odpadów, żarówki LED i energooszczędne urządzenia 

na stałe zagościły w naszych domach. Na poziomie gospodarki  

krajowej i światowej zachodzą równie ważne zmiany służące 

ochronie klimatu. 

 

Czy te działania zostały zauważone przez Polaków i czy skłaniają 

ich do refleksji nad kierunkiem zmian nie tylko w energetyce, ale 

i w szeroko rozumianym gospodarowaniu zasobami naturalnymi? 

Odpowiedzi na te pytania dostarcza „Badanie nastawienia Polaków 

do problematyki transformacji energetycznej” przeprowadzone  

w grudniu ub.r. przez BrainLab.

Jak Polacy rozumieją transformację energetyczną? Czy dostrzegają zmiany,  
o których mówią podmioty gospodarcze, takie jak PGE? Agencja BrainLab 
zbadała nastawienie klientów do kwestii związanych z przyszłością energetyki. 
Jakie wnioski płyną z badania?

Katarzyna Kazała, PGE SA

Ekonomicznie  
i ekologicznie
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Ponad 80 proc. respondentów widzi konieczność  
intensyfikacji działań w kierunku zielonej energii.

Prawie wszyscy badani wiedzą, czym są odnawialne  
źródła energii, a ponad 90 proc. kojarzy termin „zielona 
energia” i wiąże go przede wszystkim z dwoma głównymi 
naturalnymi źródłami – słońcem i wiatrem.

Przeszło 80 proc. gospodarstw domowych i blisko 
90 proc. małych przedsiębiorstw uznaje transformację 
energetyczną za potrzebną. Równocześnie badani mają 
poczucie, że ich działania są kroplą w morzu potrzeb,  
a istotny wpływ na środowisko będą miały dopiero działania 
po stronie operatorów energetycznych.

Wśród głównych konsekwencji wynikających z transfor-
macji w kierunku uruchomienia elektrowni atomowej, OZE 
i szeroko rozumianej zielonej zmiany badani wyróżniają 
biedę i bezrobocie, które dotkną regiony uzależnione 
od wydobycia węgla, jak również związane z tym strajki 
i naciski ze strony grup interesu – górników i ich rodzin, 
innych pracowników likwidowanych kopalń i elektrowni.

Dwie trzecie gospodarstw domowych i blisko trzy czwarte 
przedsiębiorstw źle ocenia przygotowanie Polski  
do transformacji energetycznej, jeśli chodzi zarówno  
o produkcję energii z OZE, jak i dostosowanie krajowej 
infrastruktury do możliwości prosumentów.

Aktywność, która jest najbardziej widoczna dla klientów,  
to ta związana z budową farm fotowoltaicznych i wiatro- 
wych, a także działanie polegające na namawianiu odbiorców, 
aby skorzystali z dofinansowań i zamontowali panele  
w swoim domu lub przedsiębiorstwie.

Co wynika z badania?

Co o samej transformacji mówią Polacy?

Pojęcie transformacji w energetyce 

jest mało zrozumiałe – zaledwie jedna 

trzecia badanych dobrze ocenia  

czytelność informacji, które dotyczą 

tych przemian. 

Respondenci sami wnikliwie analizują 

swoją postawę i dostrzegają, że jest ona 

bardziej ekonomiczna niż ekologiczna.

Źródło: Badanie nastawienia Polaków do problematyki transformacji energetycznej, BrainLab, grudzień 2021 r.  
Próba: Polacy w wieku 25-64 lat N=1250, mikro i małe firmy N=500.

Katarzyna Kazała 

kierownik Wydziału Badań PGE SA

Wszyscy zostaliśmy postawieni 

w nowej sytuacji, w której coraz 

bardziej prawdopodobne jest 

wygaszanie tradycyjnego  

górnictwa w horyzoncie czasowym 

tego pokolenia. Dziejąca się właśnie transformacja  

i zwrócenie uwagi na problemy naszej planety  

to tematy, które są już częścią naszej codzienności,  

a nie tylko czymś, co się wydarzy w bardzo odległej 

i bliżej nieokreślonej przyszłości.
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W przeciętnym domu zużywa się o kilkanaście procent 

więcej energii elektrycznej, niż jest to konieczne – 

tak wynika ze statystyk. Tymczasem w badaniu przepro-

wadzonym na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej 

na początku tego roku aż 9 na 10 Polaków zadeklarowało, że oszczędza 

energię elektryczną. Jak jest w praktyce? By przysłużyć się środowisku 

i jednocześnie zadbać o domowy budżet poprzez obniżenie 

rachunków za prąd, wystarczą nawet małe zmiany. To od nich 

zaczyna się transformacja energetyczna w naszych domach.

Oszczędzanie nie musi oznaczać wyrzeczeń. Zwłaszcza gdy chodzi 

o energię elektryczną. Czasami drobna zmiana nawyków pozwala 

osiągnąć efekty, które zadowolą zarówno nasze portfele, 

jak i środowisko.

Jak być bardziej eko? Oszczędzanie ciepła – 
to dziecinnie proste

Segregacja śmieci, kupowanie produktów od lokalnych wytwórców, 
rezygnacja z foliowych opakowań czy oszczędzanie wody podczas 
codziennych czynności – sposobów na bycie bardziej ekologicznym 
jest wiele. Jednym z nich jest oszczędzanie energii elektrycznej.

O tym, że ekologiczne nawyki warto wprowadzać już od najmłodszych 
lat, dobrze wie Kot Ciepłosław – bohater edukacyjnej kampanii 
PGE Energia Ciepła. Dzięki jego wskazówkom dzieci dowiadują się, 
jak na co dzień oszczędzać ciepło i dbać o środowisko. Z tych porad 
śmiało mogą korzystać także dorośli.

Justyna Koszewska-Kasprzak, PGE SA

PGE Energia Ciepła

Domowy pożeracz prądu
Na czele listy urządzeń, które pobierają najwięcej prądu, 
jest lodówka. To właśnie ona odpowiada za pobór 
ok. 28 proc. energii wykorzystywanej w domu. Więcej prądu 
zużywają te lodówki, które stoją blisko urządzeń wytwa- 
rzających ciepło, np. grzejników czy kuchenek, a także te, 
które znajdują się tuż obok ściany (nie ma zachowanego 
przynajmniej 10-centymetrowego odstępu).

Ekologiczne święto
Wyłączasz światło, gdy wychodzisz z pokoju? Pralkę i zmy- 
warkę ładujesz do pełna? Przykręcasz termostat, kiedy 
wyjeżdżasz? Regularnie odkurzasz kaloryfery? Jeśli tak, 
to 15 lutego możesz zaznaczyć w kalendarzu jako swoje 
święto. Tego dnia bowiem przypada Międzynarodowy Dzień 
Oszczędzania Energii. Nieprzypadkowo wybrano tę datę. 
Nawiązuje ona do wejścia w życie protokołu z Kioto (16 lutego 
2005 r.), którego głównym założeniem było ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych. Przez wiele osób właśnie ten 
dokument jest uważany za pierwszy krok w kierunku 
sformalizowanych międzynarodowych działań na rzecz 
ochrony środowiska.

Temat numeru

Więcej o Kocie Ciepłosławie na www.kotcieploslaw.pl.

noc  
18-19 st. C

24 st. C

ok. 
20-21 st. C

W jaki sposób prawidłowo wietrzyć 
pokój? W specjalnej animacji dla 
dzieci Kot Ciepłosław pokazuje, 
jak to zrobić. Film możesz obejrzeć 
po zeskanowaniu kodu QR.

Dobrze wiedzieć

Segregujesz śmieci? Używasz bidonu zamiast co chwilę nowej 
plastikowej butelki? Do sklepu zabierasz siatkę z materiału 

zamiast jednorazówek? Jeśli tak, to wspaniale! Cieszymy się, 
że dbasz o środowisko. Co jeszcze możesz zrobić? 

Na przykład oszczędzać ciepło. Zobacz jak!

2/3 – sypialnia    3 – pokoje i jadalnia    4 – łazienka

Nie przykrywaj niczym 

grzejników – powietrze 

wokół nich musi 

swobodnie przepływać.

1

Nie zasłaniaj okien w ciągu 

dnia, dzięki temu ciepło 

zostanie w pomieszczeniu 

na dłużej.

2

Każdy domownik może coś zrobić, by oszczędzać ciepło. 

Wystarczy pamiętać, by nie przegrzewać pomieszczeń 

i zamykać okna oraz drzwi na klatkach schodowych, 

w piwnicach, suszarniach czy pralniach. Niezależnie 

od tego, czy mieszkasz w bloku, czy w domu, możesz 

zrobić coś dla środowiska.

4

We wszystkich pomieszczeniach w domu temperatura 

powinna być dobrana tak, by mieszkańcy czuli się dobrze. 

Aby utrzymać ją na odpowiednim poziomie, warto 

ustawić termostat według podanych wskazówek.

3

10 sposobów 
na oszczędzanie energii 
elektrycznej w domu 

1. Wymień żarówki na energooszczędne.

2.  Wyłączaj światło, gdy wychodzisz 

z pomieszczenia.

3. Odłączaj nieużywany sprzęt od zasilania.

4.  Wyjmij ładowarkę z gniazdka po naładowaniu 

telefonu lub innego urządzenia. 

5.  Korzystaj z listwy, która pozwala wyłączyć 

wszystkie sprzęty za jednym razem. 

6. Nie wkładaj ciepłego jedzenia do lodówki. 

7.  Włączaj zmywarkę i pralkę dopiero wtedy, 

gdy są pełne.

8.  Gotuj w czajniku elektrycznym tylko tyle wody, 

ile potrzebujesz do zrobienia kawy lub herbaty.

9.  Odkurz oprawy oświetleniowe. Zakurzone 

żyrandole i kinkiety mogą zmniejszać skuteczność 

oświetlenia o 20-50 proc.

10.  Zmniejsz jasność ekranu w urządzeniach wideo, 

m.in. w monitorach i telewizorach.
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awaryjnych stanów pracy. Dzięki sygnalizacji i zdalnemu sterowaniu 

możliwe jest natychmiastowe zareagowanie na zakłócenia, zlokalizo-

wanie miejsca awarii i szybkie przywrócenie dostaw energii elektrycznej.

Aby działania przebiegały sprawnie i z uwzględnieniem bezpieczeństwa 

pracowników i urządzeń, ich pracę koordynuje dyspozytor, który kieruje 

zespołami służb specjalistycznych i pogotowia energetycznego 

podczas usuwania awarii i w czasie prac planowych. – Dyspozytorzy 

wykorzystują w swojej pracy również inne systemy informatyczne: 

OMS (Outage Management System), CE (Contactis Engercy) czy Pluton, 

służące głównie do rejestrowania zdarzeń awaryjnych, przyjmowania 

zgłoszeń od odbiorców energii elektrycznej, przekazywania informacji 

do zespołów pogotowia energetycznego w sposób gwarantujący 

pewność i szybkość obiegu tych informacji – wyjaśnia Robert Wcisło, 

dyrektor Centralnej Dyspozycji Mocy w Oddziale Zamość.

Uniezależnić sieć od natury
To właśnie podczas masowych awarii sieciowych klienci spółki 

uświadamiają sobie, jak ważne i odpowiedzialne zadanie spoczywa 

na energetykach z PGE Dystrybucja. By w możliwie największym stopniu 

zapobiegać trudnym sytuacjom, spółka stara się budować w zalesionych 

obszarach jak najwięcej sieci odpornych na warunki zewnętrzne. W tym 

celu sukcesywnie wprowadza technologię izolowanych sieci. – Zamiast  

„gołych” przewodów stosujemy te izolowane, stawiamy wysokie słupy, 

a najbardziej wrażliwe odcinki linii wykonujemy za pomocą kabla 

ziemnego zamiast sieci napowietrznej. Nie jest to jednak łatwe zadanie, 

jeśli wziąć pod uwagę teren, na jakim działamy, i ekonomiczne aspekty 

takiego przedsięwzięcia. Do newralgicznych miejsc zaliczyłbym choćby 

Bieszczady, przede wszystkim ze względu na małe zagęszczenie 

odbiorców – przedstawia sytuację Andrzej Balicki, dyrektor Centralnej 

Dyspozycji Mocy w rzeszowskim oddziale PGE Dystrybucja. Dodatkowym 

atutem nowoczesnej sieci zasilającej jest mniejsza ingerencja  

w środowisko przyrodnicze, co jest szczególnie ważne w parkach 

narodowych.

 

Nieoceniona wzajemna pomoc
Na uznanie zasługuje sprawna i efektywna współpraca wielu służb 

podczas usuwania skutków działania żywiołów. Pomoc strażaków z OSP 

pozwoliła na skuteczną interwencję elektromonterów w RE Pruszków.

Na podobną sytuację w północno-wschodniej Polsce zwraca uwagę 

Adam Słuchocki, dyrektor RE Suwałki. – Ogromne opady śniegu, które 

przeszły ostatnio nad Suwalszczyzną, uniemożliwiły dotarcie do miejsc, 

w których wystąpiły awarie. Dzięki sprawnej współpracy z samorządami 

drogi dojazdowe zostały dość szybko odśnieżone przez służby gminne, 

co umożliwiło dojazd do pracy naszym elektromonterom – podkreśla.
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Ekstremalne zadania

Z erwane przewody, uszkodzone izolatory, połamane słupy, 

drzewa leżące na liniach – po styczniowych wichurach w wielu 

rejonach energetycznych brygady elektromonterskie miały 

pełne ręce roboty. Luty przyniósł kolejne starcie z naturą. Przez 

Polskę przeszedł orkan Eunice, co skutkowało masowymi awariami. 

W kulminacyjnym momencie na dostawy prądu czekało ponad 450 tys. 

gospodarstw domowych. Do walki ze skutkami żywiołu wyruszyło 

ponad 250 brygad technicznych, wspomaganych przez przedsię-

biorstwa zewnętrzne.  

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Awarie masowe – jak potwierdzają ostatnie miesiące – zdarzają się 

zwykle w święta albo w weekendy. Pomimo bardzo trudnych 

warunków pogodowych, silnego wiatru, opadów deszczu i śniegu 

brygady techniczne PGE Dystrybucja natychmiast przystępują 

do usuwania awarii i walczą z uszkodzeniami infrastruktury oraz z naturą. 

W Bełchatowie (Oddział Łódź) przy naprawie linii 15 KV Zelów-Grzeszyn 

elektromonterzy, aby dotrzeć do miejsc awarii, pracowali w woderach. 

Zarówno tu, jak i w innych rejonach energetycznych często używano 

drabin, bo dojazd podnośnikiem był niemożliwy. W wielu miejscach 

sytuacja była na tyle trudna, że prace po zmroku stawały się nie-

bezpieczne. W rejonie Bełchatowa zdecydowano o odwołaniu osób 

pracujących w lesie, nad którym przebiegała zerwana linia; drzewa 

przy wietrze przekraczającym prędkość 100 km/godz. łamały się jak 

zapałki, co stanowiło ogromne zagrożenie dla znajdujących się w tym 

miejscu ekip. Natomiast w RE Sieradz upadające drzewo zerwało linię 

średniego napięcia nad bagnistym terenem, który nie pozwalał na 

dojazd ciężkiego sprzętu.

 

Łodzią pod słup
W ostatnich tygodniach z trudną i nietypową interwencją musieli się 

zmierzyć elektromonterzy z RE Pruszków (Oddział Warszawa). 

Jeden ze słupów, na których doszło do uszkodzenia, znajdował się 

na rozlewisku rzeki Utraty. Wezbrana woda i grząski teren uniemożliwiły 

dotarcie do uszkodzenia, a specjalna odzież stosowana w takich 

wypadkach okazała się nieprzydatna. – Nawet w woderach dojście 

do połowy drogi do słupa było trudne, a dalej było już tylko głębiej – 

relacjonował jeden z elektromonterów. Niezbędnego wsparcia 

udzielili działający na tym terenie druhowie z OSP Stare Gnatowice. 

Na miejsce przybyła jednostka wyposażona w łódź strażacką. Tylko 

w taki sposób elektromonterzy mogli dopłynąć pod słup i naprawić 

zerwane przewody.

Prosta metoda drążków teleskopowych
W Oddziale Zamość, w trudnym terenie, do którego nie można dotrzeć 

z ciężkim specjalistycznym sprzętem, stosuje się prostą, ale bardzo 

Praca energetyka to służba, w której co pewien czas zdarzają się 
wyjątkowe sytuacje. Szczególnie zimowa aura nie pozwala odetchnąć 
pracownikom PGE Dystrybucja. Silny wiatr z porywami do ponad 
110 km/godz. po raz kolejny przetoczył się nad obszarem działania spółki.

PGE Dystrybucja

skuteczną metodę drążków teleskopowych. Za ich pomocą z poziomu 

ziemi usuwane są awarie, których przyczyną były złamane drzewa 

lub gałęzie. Dzięki temu możliwe jest szybkie dotarcie do miejsca 

uszkodzenia z niewielką liczbą sprzętu pojazdem sprawdzającym się 

w trudnym terenie, np. quadem lub skuterem śnieżnym. – Ta tech-

nologia, stosowana przez wyszkolone zespoły pogotowia energe-

tycznego, nie wymaga nakładania uziemień. Jest bardzo przydatna 

podczas awarii, gdyż skracamy do minimum ograniczenia w dostawie 

energii do odbiorców – podkreśla Tomasz Kopera, zastępca kierownika 

Wydziału Utrzymania Sieci.

Niezastąpionym środkiem transportu na zaśnieżonych bieszczadzkich 
stokach są skutery.

W Bełchatowie (Oddział Łódź) przy naprawie linii 15 KV elektromonterzy 
pracowali w woderach, aby dotrzeć do miejsc awarii.

Przez wysokie Bieszczady
Skutery śnieżne to domena nie tylko energetyków z Zamojszczyzny, 

ale przede wszystkim brygad elektromonterskich z Podkarpacia. Praca 

w górskim regionie bywa bardzo wymagająca. Ponadto do awarii 

dochodzi zwykle w trudnym leśnym terenie. By dotrzeć do miejsca 

uszkodzeń, niejednokrotnie trzeba wcześniej odśnieżyć drogę  

dojazdową, a niekiedy wręcz ją zbudować. Wtedy niezastąpionym  

i najszybszym środkiem transportu okazuje się właśnie skuter.

Pomocna technologia 
Pracownicy centrów dyspozytorskich odpowiadają za bieżący nadzór 

nad ciągłością dostaw energii elektrycznej przez 24 godz. na dobę, 

7 dni w tygodniu. Podstawowym narzędziem ich pracy jest kompleksowy 

informatyczny system nadzoru, doradztwa i sterowania typu SCADA, 

który współpracując w trybie online z obiektami wyposażonymi 

w telemechanikę, umożliwia m.in. zbieranie pomiarów, wizualizację 

i archiwizację parametrów pracy urządzeń czy rejestrowanie i sygnalizację 

Wezbrane wody rzeki Utraty uniemożliwiły elektromonterom dotarcie 
do słupa – wsparcia udzielili strażacy.

 
 

Wojciech Dąbrowski 
prezes PGE SA

Dziękuję za ciężką pracę i ogromny 

wysiłek, który wkładają Państwo 

w sprawne usuwanie awarii, by jak 

najszybciej przywrócić dostawy 

prądu do odbiorców. Pracownicy 

PGE Dystrybucja po raz kolejny dowodzą swojego 

profesjonalizmu i wzorowego zaangażowania. 



U mowa podpisana 3 lutego w Pradze zakończyła spór wokół  

działalności Kopalni Węgla Brunatnego Turów, a pracownicy 

zakładu odetchnęli z ulgą. Porozumienie zobowiązuje Polskę 

i Czechy do współpracy przy finansowaniu i wdrażaniu na terytorium 

Czech działań wykrywających, minimalizujących i zapobiegających 

skutkom (w tym ich monitoringu), które wynikają z eksploatacji  

i późniejszych prac rekultywacyjnych w kopalni.

Porozumienie podpisane przez premierów obu państw –  

Mateusza Morawieckiego i Petra Fialę – przewiduje również  

m.in. powołanie polsko-czeskiej komisji sprawiedliwej transformacji,  

w której skład wejdą także przedstawiciele lokalnych samorządów. 

Jej zadaniem będzie sporządzanie strategii odpowiedniej trans- 

formacji dla tego regionu. Co ważne, umowa wynegocjowana przez 

polski rząd jest dla naszego kraju dużo korzystniejsza niż jej pierwotna 

wersja zaproponowana przez stronę czeską.  

Fundacja PGE przekazała darowiznę w wysokości 10 mln euro –  

środki te zostaną przeznaczone na realizację celów związanych  

z ochroną środowiska w kraju libereckim w Republice Czeskiej.

Pracownicy mogą spać spokojnie 
Tego samego dnia, w którym oficjalnie zaakceptowano porozumienie, 

premier Mateusz Morawiecki przyjechał do kopalni Turów, gdzie 

spotkał się z dyrekcją i pracownikami oddziału. – Mogę dzisiaj  

ogłosić, że kopalnia i elektrownia będą działać, a mieszkańcy Bogatyni 

i pracownicy mogą spać spokojnie. Ani przez chwilę nie zakładaliśmy, 

że obiekty przestaną funkcjonować – powiedział premier. – Dziękuję 

wszystkim, którzy swoimi działaniami podkreślali, że kopalnia  

i elektrownia Turów nie mogą i nie zostaną zamknięte. To niezwykle 

ważne ogniwo całego polskiego systemu energetycznego – dodał 

szef rządu.

Obrona przyniosła rezultaty  
Umowa w sprawie kopalni Turów stanowiła przedmiot intensywnych 

rozmów między Polską a Czechami. Od 16 czerwca 2021 r. odbyło się 

łącznie 19 spotkań negocjacyjnych, w których ze strony polskiej 

uczestniczył specjalnie powołany zespół złożony z reprezentantów 

ministrów: aktywów państwowych, spraw zagranicznych, klimatu  

i środowiska, a także ministra ds. UE. Ostatnie posiedzenie dotyczące 

tej sprawy odbyło się 18 stycznia w Warszawie. Było to jednocześnie 

pierwsze spotkanie z przedstawicielami nowego czeskiego rządu.

Akcja obrony kopalni Turów, po tym jak TSUE wydał postanowienie 

o natychmiastowym zamknięciu kopalni, miała ogromne poparcie 

społeczne. Zaangażowali się w nią nie tylko pracownicy kompleksu. 

Solidarnie dołączyli do nich przedstawiciele związków zawodowych, 

pracownicy oddziałów Grupy PGE, mieszkańcy regionu, władze  

samorządowe lokalne i wojewódzkie, posłowie i europarlamentarzyści, 

a także stowarzyszenia i organizacje.

Milionowe inwestycje dla środowiska
Turoszowski kompleks jest na bieżąco monitorowany zarówno  

w zakresie hałasu, jak i stężeń pyłów. W latach 2016-2020 kopalnia 

Nasz południowy sąsiad wycofał skargę złożoną do TSUE dotyczącą 
działalności kopalni Turów. To efekt porozumienia, które podpisali premierzy 
Polski i Czech. Miejscowy kompleks może działać dalej, mając na uwadze 
troskę o środowisko i dobrosąsiedzkie relacje.  

Polsko-czeskie  
porozumienie  
dla przyszłości  
Turowa 
PGE GiEK
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zainwestowała ok. 3,3 mln euro w wymianę krążników przenośników  

taśmowych na nowocześniejsze – tzw. krążniki cichobieżne, o lepszych 

parametrach akustycznych. Ograniczeniu emisji pyłów służy głównie 

intensywne zraszanie przesypów i punktów załadunkowych, a także 

dodatkowe zraszanie dróg w rejonie zasobnika. Inwestycja znacząco 

przyczyniła się do eliminacji zapylenia ze zweryfikowaną badaniami 

skutecznością, wynoszącą 98 proc.

Obecnie trwają prace nad budową ekranu przeciwwiatrowego.  

Jego zadaniem będzie zmniejszenie emisji niezorganizowanej  

z zasobnika węglowego poprzez ograniczenie siły wiatru w tym  

rejonie. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia to ok. 4,5 mln euro.

Kompleks w Turowie jest nie tylko jednym z największych praco- 

dawców w regionie, ale i w całym województwie dolnośląskim.  

W skali kraju produkuje do 7 proc. energii elektrycznej, która trafia 

do ponad 3 mln polskich gospodarstw domowych. 

Premierzy Polski i Czech po podpisaniu porozumienia w sprawie  
kopalni Turów.

Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w kopalni Turów.

Kompleks Turów produkuje w skali kraju do 7 proc. energii elektrycznej, 
która trafia do ponad 3 mln polskich gospodarstw domowych.
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Andrzej Legeżyński   
prezes zarządu PGE GiEK 

Podpisanie międzyrządowego 

porozumienia z udziałem  

premiera Mateusza Morawieckiego  

i premiera Republiki Czeskiej  

Petra Fiali kończy spór wokół 

kopalni Turów. To ważna umowa, tworząca stabilny  

mechanizm, który wiąże obie strony, gwarantując, 

że kopalnia i elektrownia Turów będą mogły dalej  

pracować. Liczymy na to, że dzięki podpisanej umowie, 

a także za sprawą przekazanych przez Fundację PGE 

środków przeznaczonych na szeroko rozumiane 

działania środowiskowe na przygranicznych czeskich 

terenach kompleks będzie mógł dalej działać  

i przejdzie proces transformacji w sposób sprawie- 

dliwy, z poszanowaniem kwestii społecznych, ekono-

micznych i bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

Dla kopalni priorytetem zawsze było, jest i będzie 

działanie z troską o środowisko i dobrosąsiedzkie 

relacje, a dowodem na to jest zbudowany za 17 mln zł  

ekran przeciwfiltracyjny, który ma chronić zasoby 

wód po stronie czeskiej. Obecnie sprawdzana jest 

skuteczność inwestycji i – tak jak deklarowaliśmy  

na etapie uzgodnień transgranicznych z Czechami  

w latach 2018 i 2019 – jeżeli będzie taka konieczność, 

ekran zostanie rozbudowany. Jesteśmy na to gotowi 

i zapis o tym znajduje się w protokołach z uzgodnień 

transgranicznych i w decyzji środowiskowej.

Przykłady dbania o te obszary w PGE GiEK można mnożyć. Do najważniejszych zaliczają się inwestycje związane z ochroną  
wód powierzchniowych i głębinowych, a także te przedsięwzięcia, które ograniczają emisję pyłów i hałasu.

W wypadku ochrony wód już w latach 60. XX w. kopalnia Turów rozpoczęła budowę podziemnego ekranu na swoim terenie  
wzdłuż granicy z Niemcami. Przesłona działa od 1987 r. i chroni wody po stronie niemieckiej, w tym graniczną rzekę Nysę Łużycką.

Zakończyła się już także budowa podobnego ekranu przeciwfiltracyjnego, który dodatkowo zabezpieczy sąsiadujące z kopalnią  
tereny po czeskiej stronie granicy przed potencjalnym odpływem wód gruntowych. Przesłona chroni ujęcia wody pitnej  
m.in. w czeskiej miejscowości Uhelná, położonej niedaleko kompleksu. Aktualnie skuteczność tego podziemnego obiektu  
jest monitorowana przez hydrogeologów z Polski i Czech.

Kompleks Turów i jego położenie wymusza utrzymanie  
dobrosąsiedzkich relacji z lokalnymi społecznościami  
po trzech stronach granicy. 



W 2021 r. na lokalnych rynkach ciepła do sieci ciepłowni-

czych zasilanych z elektrociepłowni PGE Energia Ciepła 

zostały przyłączone budynki o łącznym zapotrzebowaniu 

228 MWt. To tak, jakby do ciepła systemowego w jednym roku zostało 

podłączone całe miasto wielkości Gorzowa Wielkopolskiego. 

Bydgoszcz 
PGE Energia Ciepła Oddział w Bydgoszczy jest głównym producentem 

ciepła i energii elektrycznej w tym mieście. Kształt lokalnego rynku 

ciepła od wielu lat warunkuje współpraca tego podmiotu z dystry- 

butorem KPEC. W 2021 r. oddział sprzedał 4,458 mln GJ ciepła 

(sprzedaż ciepła w wodzie grzewczej stanowi ok. 85 proc. ciepła  

dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej) i 439 tys. MWh energii 

elektrycznej (ok. 60 proc. zapotrzebowania bydgoskiej aglomeracji 

na energię elektryczną). W lipcu ub.r. PGE Energia Ciepła i KPEC 

zawarły umowę intensyfikacji sprzedaży ciepła, której celem jest 

rozwój lokalnego rynku ciepła.

Gorzów Wielkopolski 
Ponad 40 tys. gospodarstw domowych w Gorzowie Wielkopolskim 

korzysta z ciepła sieciowego. Tylko w 2021 r. pracownicy tamtejszej 

elektrociepłowni wykonali podłączenia obiektów o zapotrzebowaniu 

na moc ponad 5 MW. Do największych odbiorców należą centrum 

handlowe N-Park, hala przy ul. Targowej, gdzie znajduje się nowoczesny 

inkubator przedsiębiorczości, i obiekt sportowy Centrum Edukacji 

Zawodowej przy ul. Warszawskiej. Dodatkowo podłączono budynek 

Urzędu Miasta przy ul. Wełniany Rynek, a także Muzeum Spichlerz 

przy ul. Fabrycznej.

Kielce 
Elektrociepłownia w stolicy województwa świętokrzyskiego zasila 

ciepłem sieciowym miejski system ciepłowniczy, którego właścicielem 

i operatorem jest MPEC. W 2021 r. moc cieplna zamówiona  

w systemie wyniosła 219,03 MWt, a sprzedaż osiągnęła 1666 TJ –  

w porównaniu z 2020 r. wzrosła o 211 TJ. W lutym ub.r. zawarto 

umowę związaną z rozwojem lokalnego rynku ciepła; w jej ramach 

MPEC przy wsparciu PGE EC rozbuduje sieć ciepłowniczą, co umożliwi 

przyłączenie nowych odbiorców i pozyskanie dodatkowo ok. 11 MWt 

mocy zamówionej. W ramach programu „Ciepła woda bez piecyka”  

w 2021 r. zlikwidowano takie urządzenia w 120 lokalach.

KOGENERACJA 
Dzięki zrealizowanym projektom rozwoju sieci ciepłowniczych  

w Siechnicach i we Wrocławiu (obszar Zawidawia) w 2021 r. przyłączono 

99 obiektów o łącznej mocy 46,25 MWt. Przeprowadzono także 

kolejny etap rozbudowy sieci zasilanej z zakładu zlokalizowanego  

na wrocławskim Zawidawiu i zakończono pierwszą część budowy 

sieci ciepłowniczej w Siechnicach. Oba zadania są realizowane dzięki 

dofinansowaniu przyznanemu z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020, w ramach umów zawartych z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kraków 
W 2021 r. elektrociepłownia w stolicy Małopolski zrealizowała  

343 projekty związane z rozwojem rynku ciepła. Przełożyło się  

to na ponad 83 MWt w ramach nowych przyłączeń na lokalnym 

rynku, co jest nowym rekordem w tym zakresie. Świetne wyniki 

Coraz więcej odbiorców decyduje się na korzystanie z ciepła sieciowego,  
a PGE Energia Ciepła wraz z lokalnymi partnerami realizuje nowe 
przyłączenia we wszystkich swoich oddziałach. 

Rozwijamy lokalne 
rynki ciepła
Zespół komunikacji PGE Energia Ciepła

1514 m a g a z y n  p r a c o w n i k ó w  G K  P G E

związane z rozwojem rynku odnotowano w każdym jego segmencie. 

Przyłączeń dokonano w trzech obszarach: nowi klienci / projekty  

specjalne (45 MWt), źródła lokalne (6 MWt) i ciepła woda  

użytkowa (32 MWt). W ramach współpracy z Urzędem Miasta  

Krakowa, opierającej się na umowie o zrównoważonym rozwoju, zawartej 

przez UMK i PGE EC, kontynuowano prace nad realizacją projektów 

„Zeroemisyjny Kraków” i „Atelier”, skoncentrowanych na opracowaniu 

planu transformacji miasta w kierunku neutralności klimatycznej. 

Lublin 
Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków zabezpiecza  

ponad 60 proc. zapotrzebowania miejskiego systemu ciepłowniczego. 

Współpracuje z właścicielem i operatorem miejskiej sieci  

ciepłowniczej, którym jest spółka LPEC należąca do miasta. W 2021 r. 

zamówiona moc cieplna wyniosła w pierwszym kwartale 337 MWt,  

a w drugim, trzecim i czwartym – 347 MWt. Sprzedaż ciepła osiągnęła 

natomiast 3 200 684 GJ (63,7 proc. udziału w rynku). Według  

danych LPEC w ubiegłym roku do sieci ciepła systemowego w Lublinie 

przyłączono obiekty o łącznej mocy 11,7 MWt, w tym na rynku  

pierwotnym 9,5 MWt (33 przyłączone budynki), a na wtórnym  

2,2 MWt (13 budynków).

Rzeszów 
W umowie intensyfikacji sprzedaży ciepła w latach 2019-2024  

planowany był wzrost mocy zamówionej w rzeszowskiej elektro- 

ciepłowni na poziomie 21,80 MWt. Projekty objęte umową przewi- 

dywały zarówno dołączenie nowych odbiorców do już istniejącej sieci,  

jak i budowę nowych odcinków sieci miejskiego systemu ciepłowniczego. 

W 2021 r. zrealizowano kolejne przyłączenia o mocy 5 MWt.  

Od początku obowiązywania umowy do końca ubiegłego roku 

realizacja zadań inwestycyjnych MPEC ukształtowała się na poziomie 

20,1 MWt. W listopadzie dołączono do elektrociepłowni nowego 

odbiorcę indywidualnego z mocą zamówioną 0,120 MWt. Łączna 

sprzedaż ciepła w 2021 r. wyniosła 2 220 445,483 GJ.

Szczecin 
Zachodniopomorski oddział PGE Energia Ciepła jest największym 

wytwórcą energii elektrycznej i ciepła dla aglomeracji szczecińskiej. 

Nie ma miejskiej sieci ciepłowniczej, jej właścicielem i operatorem 

jest spółka Szczecińska Energetyka Cieplna. Do utworzonego w lipcu 

2021 r. oddziału należy sieć ciepłownicza w Gryfinie, która liczy 32 km. 

W ubiegłym roku ważną inwestycją była zmiana sposobu przyłączenia 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym mieście – dwa dwufunkcyjne węzły 

ciepłownicze zastąpiono jednym. 

Toruń 
Już co drugi mieszkaniec Torunia korzysta z ciepła produkowanego 

w miejscowej elektrociepłowni gazowej PGE. Spółka co roku buduje 

kolejne odcinki sieci ciepłowniczej, aby coraz więcej osób mogło 

korzystać z ciepła sieciowego. W 2021 r. 56 budynków, o łącznym 

zapotrzebowaniu na ciepło ponad 7 MWt, zostało przyłączonych  

do sieci PGE Toruń. Ponad połowa z nich to nowe obiekty.  

Z ciepła sieciowego korzystają m.in. nowy budynek Centrum  

Medycyny Weterynarii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Młyny  

należące do Urzędu Marszałkowskiego, kamienice na Starówce  

i Bydgoskim Przedmieściu.

Wybrzeże 
Na terenie Gdańska, Sopotu, Gdyni, Rumi i Kosakowa do sieci  

ciepłowniczej przyłączono 365 budynków o łącznym zapotrzebowaniu 

na ciepło 59,1 MWt. To efekt aktywnej współpracy z dystrybutorami – 

gdańskim GPEC i gdyńskim OPEC. Ponad 41 MW to zapotrzebowanie 

na moc budynków w Gdańsku i Sopocie, podłączonych do sieci  

zasilanej ciepłem z Elektrociepłowni Gdańskiej, a ponad 17 MW  

to zapotrzebowanie na moc budynków przyłączonych w Gdyni,  

Rumi i Kosakowie do sieci zasilanej ciepłem z Elektrociepłowni  

Gdyńskiej. W 2021 r. zrealizowano także projekty związane 

z rozszerzeniem dostaw ciepła na cele c.w.u. (ciepłej wody 

użytkowej) – 11 budynków w Gdyni i 15 w Gdańsku. Wolumen  

podłączenia c.w.u. w obu miastach wyniósł łącznie ponad 0,8 MW.

Zgierz
3 stycznia br. nastąpiło połączenie PEC w Zgierzu z PGE Energia Ciepła, 

co uprościło proces podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących 

rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczej w tym mieście. Równolegle  

prowadzono prace polegające na przyłączeniu do miejskiej sieci 

ciepłowniczej odbiorców w nowo wybudowanych budynkach  

mieszkalnych. Zamontowano 29 lokalnych stacji mieszkaniowych –  

wymienników ciepła – w segmentach przy ul. Kamiennej. Rozbudowano 

też istniejące węzły cieplne u obecnych odbiorców. Oddział w Zgierzu 

w 2021 r. pozyskał całorocznie moc zamówioną na poziomie 1,41 MW.

Zielona Góra
Elektrociepłownia w Zielonej Górze przyłączyła do sieci ciepłowniczej 

37 obiektów oraz 17 modułów przygotowania ciepłej wody użytkowej  

i pozyskała aż 10,3 MW mocy cieplnej z rynku ciepła. Blisko 60 proc. 

przyłączonych obiektów stanowiły nowe budynki mieszkaniowe  

i handlowo-usługowe. To kolejny rok, w którym tamtejsza elektro- 

ciepłownia uzyskała wynik nowych przyłączeń powyżej 10 MW  

w rezultacie rozwoju sieci ciepłowniczej. W ramach Strategii  

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przyłączono 3,7 MW,  

z czego 1,4 MW to zadania zrealizowane na rynku wtórnym. Stało się 

to możliwe dzięki rozbudowie sieci i przyłączy do obszarów pozba-

wionych dotychczas możliwości korzystania z ciepła sieciowego.

Dzięki inwestycjom mieszkańcy polskich miast mogą oddychać  
czystszym powietrzem.

W 2021 r. do sieci ciepłowniczych zasilanych z elektrociepłowni  
PGE Energia Ciepła zostały przyłączone budynki o zapotrzebowaniu  
229 MWt. To lepszy wynik niż w 2020 r.
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W łączenie PEC Zgierz do PGE Energia Ciepła skomentował  

Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu spółki, który 

powiedział, że pozwoli to na dalszy rozwój segmentu 

ciepłownictwa i na budowanie silnego podmiotu poprzez konsoli-

dację aktywów ciepłowniczych. – Działanie to ma również uzasadnienie 

ekonomiczne, umożliwia bowiem optymalizację kosztów zarządzania 

aktywami zgodnie z wprowadzoną w 2020 r. strategią Grupy, która 

zakłada obniżenie kosztów stałych do 2030 r. – dodał. 

 

Znaczenie tego wydarzenia podkreśla także Krzysztof Fuzowski, 

dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu. 

– Objęcie przez PGE Energia Ciepła 100 proc. udziałów w PEC Zgierz 

jest niezwykle istotne z punktu widzenia zarówno miasta, jak  

i naszej elektrociepłowni. Podjęte działania uproszczą proces podejmo- 

Ciepłownictwo

wania decyzji inwestycyjnych i organizacyjnych, co umożliwi rozwój  

i modernizację sieci ciepłowniczej w mieście – mówi. 

 

Zgodna decyzja 
Kontynuując wynikający ze strategii proces transformacji aktywów 

i budowania silnego podmiotu stymulującego rozwój krajowego 

ciepłownictwa, zarząd PGE Energia Ciepła w marcu 2021 r. podjął 

decyzję o połączeniu PEC Zgierz ze spółką. W lipcu rozpoczęto 

intensywne działania organizacyjno-prawne, a dokładny plan procesu 

został sporządzony i podpisany przez zarządy obu podmiotów mniej 

więcej miesiąc później. To przedsięwzięcie jest kolejnym krokiem 

w kierunku uporządkowania wewnętrznej struktury organizacyjnej 

i optymalizacji kosztów zarządzania aktywami naszej Grupy. 

 

Bieg wydarzeń  
Od 1992 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgierzu prowadziło 

działalność w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej i ciepłownictwa, 

a jego jedynym udziałowcem była gmina Zgierz. W 1998 r. ze spółki 

wyodrębniono działalność wodno-kanalizacyjną, 10 lat później zaś 

Rada Miasta podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego 

PEC poprzez utworzenie nowych udziałów i pozyskanie inwestora. 

W wyniku tego kapitał zwiększono do 14 968 000 zł; 7630 udziałów 

objęła PGE GiEK, a 7338 trafiło do samorządu. 

W październiku 2019 r. PGE Energia Ciepła odkupiła udziały  

od PGE GiEK, a ponieważ stanowiły one 51 proc. wszystkich, stała się  

podmiotem dominującym w spółce. W grudniu 2020 r. kupiła pozostałe 

49 proc. udziałów PEC Zgierz należących do miasta i stała się jego 

jedynym właścicielem.

PEC Zgierz jest już częścią PGE Energia Ciepła. Formalne połączenie 
przedsiębiorstw nastąpiło 3 stycznia br. To efekt działań optymalizujących 
zarządzanie aktywami ciepłowniczymi w naszej organizacji.

PGE Energia Ciepła

Rynek ciepła w Zgierzu  
Na terenie gminy do systemowej sieci ciepłowniczej jest przyłą- 
czonych ok. 60 proc. mieszkańców. Głównym właścicielem 
miejskiej sieci o długości ponad 42 km było Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej. Należało do niego 33,35 km sieci,  
natomiast 8,7 km było własnością PGE Energia Ciepła Oddział 
Elektrociepłownia w Zgierzu. Spółka dzierżawiła także nierucho- 
mości na terenie miasta o łącznej powierzchni blisko 10 tys. m kw. 
Do dnia połączenia PEC w Zgierzu koncentrowało się na rozwoju 
ciepłownictwa systemowego na obszarze miasta, mając  
na uwadze wysokie standardy jakościowe i bezpieczeństwa. 
Teraz działania te będą kontynuowane w ramach PGE Energia 
Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

Pod wspólnym znakiem

W   styczniu PGE Energia Odnawialna rozpisała przetarg na wyko-

nanie wszystkich prac związanych z planowaną modernizacją. 

W pierwszej kolejności wymienione zostaną hydrozespoły 

Hz 3 i Hz 2 wraz z całym zapleczem technologicznym. Następnie 

kapitalny remont czeka hydrozespół Hz 1, w tym: aparat kierowniczy, 

wirnik, łożysko nośne i główne oraz generator transformatora. Cały 

proces ma się zakończyć na początku 2024 r. Inwestycja zostanie 

dofinansowana z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

którymi zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (NFOŚiGW). Kwota dotacji wyniesie ponad 6 mln zł.

Nowoczesna hydroenergetyka
– Dzięki tej inwestycji Elektrownia Wodna Gubin będzie mogła 

bezawaryjnie pracować przez kolejne 40 lat, zwiększając swoje 

możliwości produkcyjne o 10 proc., z obecnych 4405 MWh do 4845 MWh. 

Pozwoli to zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną 

ok. 2 tys. gospodarstw domowych – mówi Marcin Karlikowski, 

prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Unowocześnienie elektrowni to kolejne tego typu przedsięwzięcie 

realizowane w ostatnim czasie przez PGE Energia Odnawialna. 

W 2021 r. gruntownie wyremontowano Małą Elektrownię Wodną 

Myczkowce. Obecnie prowadzone są prace przy Elektrowni Wodnej 

Dębe, a także trwa postępowanie przetargowe na modernizację 

Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar. Tym, co wyróżnia 

działania w Gubinie, jest udział w projekcie Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Równowaga dla przyrody
Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW, podkreśla, że rozwój hydro-

energetyki to jeden z filarów transformacji polskiego sektora 

energetycznego. – Z tym większą satysfakcją przekazujemy dotację tak 

doświadczonemu w zakresie rozwoju OZE beneficjentowi, jakim jest 

PGE Energia Odnawialna. Dzięki zastosowaniu solidnych, nowoczesnych, 

a jednocześnie nieskomplikowanych technologii projekt pozwoli 

na długoletnią, w pełni „zieloną” produkcję energii elektrycznej. 

Modernizacja Elektrowni Wodnej Gubin wpisuje się w rozwój zrówno-

ważonej gospodarki wodnej. Zostaną tu zastosowane rozwiązania 

chroniące bioróżnorodność i harmonijne funkcjonowanie organizmów 

rzecznych, w tym lokalnych gatunków ryb. To doskonały przykład połą-

czenia ekologii z ekonomią, wielowiekowego dziedzictwa w zakresie 

wykorzystywania hydroenergetyki z nowoczesną technologią – dodaje.

„Modernizacja wyposażenia technologicznego EW Gubin” korzysta 

z dofinansowania o wartości 6 mln zł otrzymanego od Islandii, 

Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem programu 

„Środowisko, energia i zmiany klimatu” jest złagodzenie zmian 

klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmianę klimatu.
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Zielona energia

Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
zostanie zmodernizowana należąca do PGE Elektrownia Wodna Gubin.
Nowoczesne rozwiązania technologiczne pomogą zwiększyć jej 
efektywność, a także chronić lokalną bioróżnorodność.

Historyczny obiekt 

Elektrownia Wodna Gubin jest jednym z najstarszych 

obiektów hydrotechnicznych w Polsce. Wybudowano 

ją w 1905 r. w korycie rzeki Nysa Łużycka. Ma trzy 

hydrozespoły z turbiną Kaplana o łącznej mocy ok. 1,1 MW.

Mariaż ekologii i ekonomii
Maciej Gelberg, PGE Energia Odnawialna
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O dbiorem UPS-ów oraz ich zagospodarowaniem i przetwo-

rzeniem w produkty budowlane zajmuje się PGE Ekoserwis. 

Uboczne produkty spalania powstają w wielu lokalizacjach – 

w Opolu, Rybniku, Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Turowie, 

Szczecinie, Bełchatowie i we Wrocławiu. 

– Dla różnych gałęzi gospodarczych mamy specjalistyczne  

wyroby powstające na bazie popiołów i żużli. W PGE Ekoserwis 

dbamy o to, by wprowadzać je na rynek w sposób przyjazny  

dla środowiska naturalnego i z myślą o ochronie klimatu –  

mówi Paweł Wieczorek, dyrektor ds. rozwoju i marketingu  

w PGE Ekoserwis. 

Naturalne czy alternatywne?
Rozbudowa autostrad i tras szybkiego ruchu oraz bieżące przebudowy 

innych dróg wymagają dostarczenia znaczącej liczby kruszyw.  

Nie zawsze muszą to być surowce naturalne. W ostatnich latach  

coraz częściej i chętniej wykorzystywane są również materiały 

alternatywne, na przykład te, które powstają na bazie ubocznych 

produktów spalania węgla w energetyce.

Miejskie ulice, autostrady, nasypy kolejowe i wały przeciwpowodziowe – 
co łączy te inwestycje? Przy ich budowie wykorzystywane są uboczne 
produkty spalania (UPS), które powstają w aktywach naszej Grupy.  
Zanim jednak staną się pełnowartościowymi surowcami, najpierw  
trafiają w ręce ekspertów z PGE Ekoserwis.

W służbie inżynierii lądowej
Marlena Kamińska, PGE Ekoserwis

Zielona energia
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W drogę na drogę
Stabilizacje, podbudowy drogowe i kruszywa popiołowo-żużlowe 

oraz spoiwa hydrauliczne oferowane przez PGE Ekoserwis są  

z powodzeniem stosowane w kluczowych budowach w Polsce,  

takich jak m.in. realizacje autostrady A1 czy tras szybkiego ruchu:  

S7, S14, S19, a ostatnio także obwodnicy Piechowic.

– Z zakładu w Bełchatowie dostarczamy produkty o handlowych  

nazwach Epo-grunt i Solitex. Ich odbiorcami są największe przedsię-

biorstwa budowlane, takie jak: Budimex, Strabag, Stecol, Mirbud  

i inne – podkreśla Paweł Wieczorek i dodaje, że w ostatnich miesiącach 

największe transporty spoiw drogowych tego typu kierowano  

do Lesznowoli na budowę trasy S7. Wykonawcy chętnie z nich korzystają, 

ponieważ akurat te materiały z jednej strony optymalizują koszty 

inwestycji, a z drugiej ulepszają podłoża słabych gruntów, nasypów 

i nawierzchni, które po zakończeniu budowy są mocno obciążone 

ruchem. Epo-grunt i Solitex nadają się również do niwelacji oraz 

makroniwelacji terenów czy do wypełniania tzw. pustek powstających 

przy budowie dróg. 

Gwarancja stabilnej podbudowy
Z kolei w Kamieniu produkowane są ekopodbudowy i ekostabilizacje, 

które wzmacniają drogi w mniejszych dolnośląskich gminach oraz  

we Wrocławiu. Pod koniec 2021 r. materiały posłużyły w tym mieście 

do budowy ulic: Iwaszkiewicza, Gnieźnieńskiej, Ostrzeszowskiej, Lidzkiej,  

Czajkowskiego, a także mniejszych uliczek na osiedlu Zachodnia. 

Zostały też dostarczone do Środy Śląskiej, Domaszczyna oraz  

gminy Śliwice. 

Największe do tej pory transporty tych produktów dotarły  

natomiast do Pyrzowic, na budowę lotniska i drogi łączącej to miejsce  

z Podwarpiem, a także do Częstochowy, gdzie powstawała  

al. Najświętszej Marii Panny. Materiały wykorzystywano też w budowie 

parkingów i placów manewrowych oraz wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych czy magazynowych.

Nie tylko ulice 

Zakład produkcyjny w Rybniku może zaprezentować całkiem bogate 

portfolio uczestnictwa w inwestycjach poza branżą drogową. 

Powstające tam spoiwa hydrauliczne Solitex oraz cementy zostały 

wykorzystane m.in. podczas budowy hal magazynowych przedsię-

biorstwa Panattoni. Produktów od PGE Ekoserwis używano również 

na budowie centrum przesiadkowego w Dąbrowie Górniczej oraz  

nasypów kolejowych na trasie Skoczów–Wisła, Skoczów–Cieszyn  

i linii kolejowej w Mysłowicach. Materiały te wspierały również  

tworzenie przesłon przeciwfiltracyjnych na wałach przeciw- 

powodziowych w Słubicach.

– Ze względu na swoje właściwości fizyczne nasz cement ma szerokie 

zastosowanie w budownictwie, służy do produkcji betonu i zapraw 

budowlanych. Jest doskonałym spoiwem do stabilizacji gruntu, 

tworzenia podsypek pod nawierzchnie chodników i ścieżek oraz chudego 

betonu na konstrukcje nośne – podkreśla Sebastian Franaszczuk, 

odpowiedzialny za obszar badań i rozwoju w PGE Ekoserwis.

Zyskuje środowisko naturalne
Dlaczego warto zainteresować się i korzystać z produktów wytworzo-

nych na bazie popiołów i żużli powstających podczas spalania węgla 

w energetyce? Są proekologiczne, zmniejszają wydobycie kopalin 

naturalnych, racjonalizują zużycie surowców, ograniczają emisję CO2 

i powstawanie odpadów, pomagają przywracać naturalne walory 

obszarom zdegradowanym, a przede wszystkim wpisują się w gospo-

darkę obiegu zamkniętego – korzystną w wymiarach środowiskowym, 

biznesowym i społecznym.

Mając własne zaplecze badawczo-rozwojowe oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę 

technologów, a także współpracując z uczelniami i jednostkami naukowymi z całego 

kraju, opracowaliśmy wiele materiałów i wdrożyliśmy je do wykorzystywania  

w budownictwie. Produkty, które oferujemy inżynierii lądowej, są wysokiej jakości 

mieszankami i zaspokajają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Wszystkie 

mają odpowiednie certyfikaty, spełniają wyznaczone normy budowlane i co najważ-

niejsze – nie tylko doskonale zastępują kruszywa naturalne, ale przede wszystkim  

są bardziej przyjazne środowisku.

Lech Sekyra, prezes zarządu PGE Ekoserwis

UPS-y są wykorzystywane m.in. do budowy polskich autostrad, fot. archiwum GDDKiA.

Fot. archiwum GDDKiA.

Fot. archiwum GDDKiA.



Inwestycje i rozwójInwestycje i rozwój

D obiegła końca przebudowa linii 110 kV relacji Sieradz-Błaszki 

w łódzkim oddziale PGE Dystrybucja. W miejscu starych 

jednotorowych linii 110 kV Sieradz-Jawor, Jawor-Wróblew  

i Wróblew-Błaszki powstały nowe linie napowietrzne. Modernizowany 

odcinek ma ponad 21 km i łączy Oddział Łódź z należącym do spółki 

Energa Oddziałem Kalisz. Odgrywa również ważną rolę w dystrybucji 

zielonej energii, szczególnie dla pracującej we Wróblewie farmy 

wiatrowej o mocy 36 MW. Zastosowanie w nowych liniach słupów 

rurowych pozwoliło na osiągnięcie trzykrotnie większej rozpiętości 

przęseł i zmniejszenie liczby słupów.  
 
Takie rozwiązanie jest łatwiejsze w eksploatacji i mniej podatne  

na czynniki atmosferyczne. – To szczególnie ważne w obliczu obserwo-

wanych w ostatnim czasie ekstremalnych zmian warunków pogodo- 

wych i gwałtownych wiatrów, które nawiedzają centralną Polskę. 

Potrafią poczynić znaczne uszkodzenia w sieci elektroenergetycznej –  

mówi Andrzej Piętka, dyrektor generalny łódzkiego oddziału  

PGE Dystrybucja. – Zastosowanie wysokich słupów rurowych ułatwi 

także pracę dużym maszynom na tutejszym typowo rolniczym 

terenie powiatu sieradzkiego – dodaje.  

 

Linie wyposażono w funkcję monitoringu obciążenia sieci w czasie 

rzeczywistym wraz z wizualizacją – DOL (dynamiczne obciążenie 

linii). Ten nowoczesny system jest stosowany w PGE Dystrybucja 

od kilku lat i pozwala na wyznaczenie krytycznych parametrów linii 

napowietrznej – temperatury przewodów i ich odległości od ziemi. 

DOL pobiera dane z trzech stacji pomiarowych zainstalowanych  

na wybranych słupach każdego z obserwowanych odcinków linii  

napowietrznej 110 kV: Sieradz-Jawor, Jawor-Wróblew, Wróblew- 

-Błaszki. Stacje są całkowicie autonomicznymi obiektami meteo 

wyposażonymi w aparaturę pomiarową, system podtrzymania  

zasilania, który składa się z paneli fotowoltaicznych i akumulatorów, 

a także w urządzenia łączności. Przesyłają dane do serwera, który 

jest skomunikowany z systemem dyspozytorskim, a dyspozytorzy 

na bieżąco śledzą możliwości przesyłowe monitorowanych linii  

w danych warunkach pogodowych. 

Trwa rozbudowa i modernizacja kolejnych części sieci przesyłowej należących 
do PGE Dystrybucja. Nowoczesne technologie wspierające transformację 
energetyczną są wprowadzane m.in. w łódzkim, zamojskim i rzeszowskim 
oddziale spółki. 

PGE Dystrybucja

Inwestujemy w infrastrukturę
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Przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem unijnym w ramach  

projektu „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Sieradz-Jawor-Błaszki 

w celu przyłączenia źródeł energii odnawialnej na obszarze powiatu  

sieradzkiego w regionie łódzkim nr POIS.01.01.02-00-0003/16”,  

w ramach działania „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych” oś priorytetowa I „Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji to blisko 14 mln zł. 

 

Największe przedsięwzięcie na Zamojszczyźnie 
Ponad 48 mln zł będzie kosztowała modernizacja stacji, która otworzy 

Oddział Zamość na międzynarodową wymianę energii. Cały proces 

zostanie zrealizowany bez konieczności przerywania dostaw prądu. 

Na znaczenie tego przedsięwzięcia zwraca uwagę Jan Wazia, zastępca 

dyrektora generalnego zamojskiego oddziału. – To ważna inwestycja 

ze względu na poprawę niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej. 

Modernizacja będzie dotyczyła wymiany dotychczasowych urządzeń, 

przez co stacja zostanie dostosowana do najnowszych wymogów 

kodeksu sieci dotyczących stanu zagrożenia i odbudowy systemów 

elektroenergetycznych – podkreśla. 

 

Stacja 220/110/15 kV Zamość to stacja współdzielona, przyłączona  

do infrastruktury przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych.  

Do rozdzielni PSE 220 kV wprowadzona jest linia 220 kV „Dobrotwór”, 

przez którą odbywa się tranzyt energii w ramach wymiany  

międzynarodowej. 

 

Rozdzielnia 110 kV będzie wykonana w układzie dwusystemowym,  

w technologii GIS, w której jako medium izolacyjne stosuje się gaz  

o specjalnie dobranych parametrach. Urządzenia są wówczas obiektami 

całkowicie wnętrzowymi, wyposażonymi w nowoczesne systemy 

automatyki zabezpieczeniowej, łączności, telemechaniki, sygnalizacji  

centralnej, łączności głosowej i pomiarów energii. Zaletą tego rozwią- 

zania jest dużo mniejsza powierzchnia zajmowana przez urządzenia 

niż w stacjach napowietrznych. Modernizacja tych mechanizmów 

może się odbywać bez konieczności ich wyłączenia. Ma to znaczący 

wpływ na pewność dostaw energii. 

 

Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie energetycznym  

w pobliżu urządzeń pozostających pod napięciem. Wykonanie zadania 

jest możliwe wyłącznie z założeniem ciągłej pracy rozdzielni SN i WN, 

a także linii 110 kV w istniejącym układzie. 

Więcej mocy dla Rzeszowa
W podkarpackim oddziale ruszył remont głównego punktu zasilania – 

GPZ Rzeszów-Baranówka. W ramach tego projektu, którego  

wartość szacuje się na mniej więcej 20 mln zł, zostanie przebudowana 

stacja 110 kV. Dzięki tej inwestycji do sieci będą mogli być przyłączani 

nowi klienci, zmniejszą się straty energii, jak również poprawią się 

niezawodność zasilania i jakość dostaw energii. 

Nowa stacja została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnej 

rozdzielni wnętrzowej 110 kV typu GIS. Modernizacja obejmuje m.in.  

wykonanie budynku rozdzielni 110 kV wraz z transformatorami 

110/15 kV i rozdzielni 15 kV. Istniejące linie 110 kV zostaną wprowa- 

dzone do pierwszej z nich (rozdzielni 110 kV), a linie 15 kV – odłączone  

z obecnego miejsca i wprowadzone do drugiej rozdzielni 15 kV. 

Nastąpi również demontaż dotychczasowych obiektów. 

 

Jak podkreśla Grzegorz Pietrusza, dyrektor generalny Oddziału  

Rzeszów, przebudowa istniejącej stacji jest konieczna z uwagi na wzrost  

zapotrzebowania na moc w tym mieście. – Dodatkowo dzięki zastoso- 

waniu nowoczesnych technologii i umieszczeniu całej infrastruktury 

elektroenergetycznej niezbędnej do zasilania odbiorców pobliskich 

osiedli w jednym budynku teren zajmowany przez GPZ zostanie 

znacznie zmniejszony. Ważny jest także aspekt bezpieczeństwa, 

wszystkie urządzenia stacyjne zostaną bowiem umieszczone wewnątrz 

budynku, co minimalizuje ryzyko ewentualnego porażenia prądem 

osób postronnych – zaznacza. 

 

Stacja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego  

i szkoły, dlatego ważne będzie zredukowanie hałasu generowanego 

przez pracujące na wolnym powietrzu urządzenia elektroenergetyczne. 

Znacznie poprawi się też estetyka otoczenia. 

Po remoncie GPZ Rzeszów-Baranówka wszystkie urządzenia stacyjne 
zostaną umieszczone wewnątrz budynku.

Zmodernizowany odcinek linii 110 kV łączy PGE Dystrybucja  
ze spółką Energa.

W Oddziale Łódź przebudowano linię napowietrzną 110 kV relacji  
Sieradz-Błaszki.



Czas dyskusji
Pod koniec stycznia nasza Grupa była partnerem merytorycznym 

I Kongresu ESG, którego celem było rozpoczęcie merytorycznej 

dyskusji o standardach ESG i wypracowanie rekomendacji dla Polski. 

W panelu dla biznesu zatytułowanym „Game changer. Jak standardy 

zrównoważonego rozwoju zmienią zasady gry w biznesie” naszą  

Grupę reprezentował Filip Osadczuk, pełnomocnik zarządu ds. ESG,  

a także szef Wydziału Relacji Inwestorskich i Zrównoważonego  

Rozwoju w PGE SA. Wskazał on m.in. na korzyści wynikające  

z promowania wiedzy o ESG wśród partnerów biznesowych i zaznaczył, 

że PGE zależy na rozpowszechnianiu tej idei wśród polskich przed-

siębiorstw. Wspierając naszych dostawców, dążymy do stworzenia 

„łańcucha wartości ESG”.

 

Raport dobrze przygotowany
Spełnienie oczekiwań instytucji finansowych, niższe koszty pozyskania 

kapitału i szansa na dodatkowe środki na inwestycje umożliwiające 

rozwój przedsiębiorstwa – to tylko niektóre korzyści płynące  

z raportowania niefinansowego zgodnego z ESG. Dla spółek notowa-

nych na warszawskiej giełdzie taka forma raportowania przekształca się 

z dobrej praktyki w wymóg. O tym, jak mu sprostać, rozmawiali 

uczestnicy lutowej debaty „ESG – nowe podejście do raportowania 

niefinansowego. Ewolucja liderów, rewolucja dla pozostałych firm”, 

zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” w ramach projektu „Biznes 

odpowiedzialny w Polsce”. Wśród uczestników panelu nie mogło 

zabraknąć przedstawiciela naszej Grupy. Filip Osadczuk zwrócił  

uwagę, że podczas spotkań z inwestorami coraz częściej padają  

pytania dotyczące środowiska i zarządzania ładem korporacyjnym.  

Sposób administrowania organizacją w tych obszarach potrafi  

wpływać na decyzję o zakupie akcji. PGE, która od lat prowadzi  

dialog z inwestorami zachodnioeuropejskimi czy amerykańskimi,  

na bieżąco zbiera doświadczenia i stara się spełnić rosnące oczekiwania. 

– Jeśli spojrzeć na zakres obszaru ESG w naszym przypadku, 

spółki energetycznej z dominującą rolą węgla, kluczowe jest  

środowisko naturalne, ale w kontekście transformacji energetycznej 

istotni są dla nas również ludzie i obszary, w których żyją i pracują. 

Nie sposób rozmawiać o środowisku, tempie przemian dekarboniza-

cyjnych bez rozmowy o planach względem pracowników i ich rodzin. 

Bierzemy za nich odpowiedzialność i jesteśmy inicjatorem planów 

transformacji regionów – podkreślił.

Zbieranie doświadczeń
Nieprzerwanie od 2011 r. nasza Grupa była obecna najpierw  

w Respect Index, a teraz w indeksie WIG-ESG, który tworzą spółki 

dojrzałe w zarządzaniu czynnikami ESG. Każda z nich jest poddawana 

badaniu niezależnego audytora. Od lat przygotowujemy raporty 

niefinansowe i zintegrowane. Zgodnie z Rankingiem Odpowiedzialnych  

Firm od lat jesteśmy liderem odpowiedzialnego biznesu w branży. 

– Mimo że jesteśmy dojrzali w raportowaniu czynników ESG, mamy 

świadomość, że wiele jeszcze przed nami. Zarządzanie tymi czynni- 

kami to krok dalej. To wplecenie ich w koncepcję zarządzania  

korporacją, a nawet przemodelowanie systemu zarządzania.  

I to jest kierunek, w którym organizacje powinny teraz zmierzać,  

jeśli chcą spełnić oczekiwania dostawców kapitału i klientów.  

Raportowanie czynników ESG to jedno, a określenie celów ESG  

i ich skuteczna realizacja to drugie, bardziej skomplikowane zadanie, 

przed którym Grupa PGE właśnie stoi – zaznaczył Filip Osadczuk. 

W PGE chcemy stale ulepszać ten obszar, dostrzegamy w nim  

bowiem kierunek rozwoju organizacji i tworzenia wartości  

w wymiarze szerszym niż tylko finansowy. Pokazujemy przez to,  

że nasza Grupa działa uczciwie, w sposób przynoszący korzyści  

pracownikom, społecznościom lokalnym i środowisku. 

Równowaga w biznesie

P rzyjęcie nowej strategii, w której nasza Grupa określiła  

kierunki transformacji energetycznej, dekarbonizacji  

wytwarzania i drogi dojścia do neutralności klimatycznej,  

było pierwszym krokiem do wdrożenia kwestii ESG w PGE.  

Co się kryje pod skrótem ESG? To zagadnienia dotyczące zrównowa-

żonego rozwoju przedsiębiorstwa związane z ochroną środowiska 

naturalnego (z ang. environmental – E), odpowiedzialnością społeczną 

(z ang. social – S) i ładem korporacyjnym (z ang. governance – G).  

Jak podkreślają analitycy, właśnie na te obszary powinny zwracać 

uwagę firmy, którym zależy na budowaniu zaufania pracowników, 

klientów i otoczenia. Postawienie na równowagę i wspólne wartości 

w biznesie coraz częściej ma kluczowe znaczenie dla decyzji  

inwestorów i instytucji finansowych udzielających kredytów.  

Na podstawie czynników ESG tworzone są także ratingi i oceny  

pozafinansowe przedsiębiorstw. 

Jako lider prowadzący w zielonej zmianie, PGE nie tylko chce  

odpowiadać na te trendy, zwiększając wartość organizacji, ale także 

pragnie być przewodnikiem dla innych. Wierzymy, że jedynie otwarta 

komunikacja ze wszystkimi uczestnikami łańcucha wartości ESG 

może przynieść wzajemne korzyści, dlatego aktywnie uczestniczymy  

w debatach i konferencjach związanych z ideą ESG.

Grupa PGE prowadzi w zielonej zmianie i chce być liderem  
dobrych praktyk w zakresie ESG, dlatego dzieli się wiedzą i postanawia 
wspierać małe oraz średnie przedsiębiorstwa w zrównoważonym 
rozwoju. Jakie korzyści mogą wynikać z tych działań? 

Dorota Borkowska, PGE SA

Efektywna organizacjaEfektywna organizacja

22 m a g a z y n  p r a c o w n i k ó w  G K  P G E

21 grudnia 2021 r. zarząd PGE SA powołał pełnomocnika  
ds. ESG, a także Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju –  
z prezesem Wojciechem Dąbrowskim i wiceprezesem 
ds. finansowych Lechosławem Rojewskim na czele, a jego 
członkami są dyrektorzy komórek organizacyjnych kluczowych 
dla obszaru ESG. Komitet ma nadzorować zarządzanie tym 
obszarem w PGE SA. Koordynacja procesu ESG jest prowadzona 
przez zespół relacji inwestorskich i zrównoważonego  
rozwoju na poziomie Departamentu Komunikacji Korporacyjnej 
i Marketingu PGE SA, który odpowiada też za realizację  
komunikacji w tym zakresie, dialog z interesariuszami  
i raportowanie niefinansowe.
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Filip Osadczuk   

pełnomocnik zarządu ds. ESG,  

szef Wydziału Relacji 

Inwestorskich i Zrównoważonego 

Rozwoju w PGE SA

Wychodzimy z założenia, że zrów-

noważona firma to taka, która nie 

tylko sama spełnia standardy, lecz także świadomie 

wybiera swoich dostawców – podmioty działające  

w sposób etyczny i monitorujące swój ślad węglowy. 

Dialog z instytucjami traktujemy jako komunikację  

z partnerami, którzy mogą wspierać nas w prowa- 

dzeniu działalności. Naszym celem jest nie tylko 

transparentna polityka informacyjna w zakresie 

czynników ESG, lecz także przemiana organizacyjna 

wdrażająca ideę zrównoważonego rozwoju.  

W ubiegłym roku w PGE zainicjowaliśmy projekt 

liczenia śladu węglowego we wszystkich trzech 

zakresach. To bardzo złożone zadanie dla tak dużej 

grupy kapitałowej. Zależy nam na rozpowszechnianiu 

wiedzy dotyczącej ESG wśród polskich przedsiębiorstw, 

zwłaszcza że ślad węglowy naszych dostawców 

wpływa również na postrzeganie PGE. Planujemy 

zorganizować warsztaty edukacyjne z tego obszaru 

dla naszych partnerów biznesowych.

Rozwój ESG wymaga zaangażowania całej organizacji.  

Masz pomysł, jak wspierać ten obszar w PGE? Podziel się  

swoimi uwagami i opiniami – wyślij wiadomość na adres:  

esg@gkpge.pl.



 
 

Aplikacje i usługi dostępne w ramach  
„Nowoczesnego środowiska pracy” 

• MS Teams – wielofunkcyjna platforma do pracy indywidualnej  
i grupowej. 

• Outlook – skrzynka pocztowa zintegrowana ze środowiskiem  
Office 365, dzięki czemu możesz m.in. korzystać z jednego  
kalendarza zarówno w Outlooku, jak i w Microsoft Teams.

• Delve – aplikacja do zarządzania swoim profilem w Office 365. 
Wyświetla ostatnio używane pliki oraz informację o tym, z kim  
najczęściej współpracujesz. 

• Forms – usługa dostarczająca pakiet gotowych szablonów  
i formularzy, ankiet i zgłoszeń, które pozwalają na personalizację 
i sprawiają, że nie musisz tworzyć ich od podstaw. 

• Planner – intuicyjne rozwiązanie dostępne w Microsoft Teams  
do przydzielenia i monitorowania postępu realizacji zadań  
w zespołach. 

• Approvals – funkcja, która pozwala na szybkie tworzenie  
automatycznych ścieżek akceptowania dokumentów  
na platformie Teams. 

• OneDrive – wirtualny dysk chmurowy umożliwiający przecho-
wywanie, przesyłanie i współdzielenie różnego rodzaju plików.

• Microsoft Lists – wspomaga śledzenie informacji i organizowanie 
pracy. Pozwala na trzymanie ręki na pulsie w najważniejszych 
sprawach dla zespołu.

• Pakiet Office (Excel, PowerPoint, Word) – zapewnia dostęp  
do najbardziej aktualnych plików niezależnie od miejsca i urzą-
dzenia firmowego. Umożliwia współredakcję dokumentów  
i zapisywanie zmian w czasie rzeczywistym. 

Grupy i zwiększenie efektywności wszystkich zespołów. Takie możli-

wości daje aplikacja MS Teams, która jest częścią pakietu Microsoft 

Office 365 i zapewnia integrację z innymi urządzeniami, takimi jak 

smartfon czy tablet. Dzięki temu umożliwia m.in. bezpośredni  

dostęp do OneNote, Forms, Planner czy Approvals, a także otwieranie 

i edytowanie dokumentów. 

Więcej niż Skype
MS Teams to coś więcej niż zwykły komunikator. Możliwości aplikacji 

znacznie wykraczają poza obsługę czatu lub spotkań. To nowoczesne 

narzędzie, które przenosi prowadzenie biura do cyfrowego świata.  

Jakie jeszcze korzyści daje MS Teams?

•  Podnosi efektywność pracy zespołowej w ramach projektu. 

• Jest przestrzenią sprawnej wymiany informacji i materiałów.

• Pozwala na wspólną i bezpieczną pracę nad dokumentami.

• Ułatwia komunikację, planowanie i weryfikację zadań w zespołach. 

• Oszczędza czas poświęcany na dodatkowe spotkania statusowe.

Pilotaż na dobry początek
Projekt „Nowoczesne środowisko pracy” wystartował w zeszłym 

roku. Obecnie trwa pierwszy etap przedsięwzięcia, w którym  

platforma Microsoft Office 365 jest wprowadzana w PGE Baltica 

oraz PGE Systemy. W ramach wdrożenia odbyły się już szkolenia  

dla pracowników, podczas których poznali oni możliwości nowych 

rozwiązań i dowiedzieli się, jak efektywnie z nich korzystać. Dodat-

kowo każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe oraz dostęp 

do zespołu na platformie Microsoft Teams, na której będzie mógł 

znaleźć wskazówki i dobre praktyki z zakresu pracy w cyfrowym 

środowisku.

Implementacja pakietu to złożone przedsięwzięcie, które jest  

równocześnie realizowane w trzech strumieniach: technologicznym, 

zarządzania oraz adaptacyjnym. Każdy z nich jest odpowiedzialny  

za inny obszar, a sam proces uruchomienia nowych aplikacji składa się 

z wielu połączonych ze sobą elementów. Skala i złożoność projektu 

sprawiają, że kluczowe znaczenie mają tu planowanie, precyzja  

i synchronizacja poszczególnych osób i zespołów.

Kierunek: efektywność
Nasza Grupa działa w coraz bardziej nieprzewidywalnym i zmiennym 

otoczeniu rynkowym. Aby sprostać obecnym i nadchodzącym  

wyzwaniom, musimy się stale rozwijać i doskonalić, a także podnosić  

naszą skuteczność operacyjną. Dlatego zgodnie z założeniami  

nowej strategii PGE obszar ICT ma być dźwignią do poprawy  

efektywności organizacji. Wymaga to jednak pełnego wykorzystania 

potencjału automatyzacji i cyfryzacji, a co za tym idzie – stworzenia 

nowoczesnego i przyjaznego środowiska pracy. Pierwszym krokiem 

w tym procesie jest wprowadzenie platformy Microsoft Office 365, 

która ułatwi współpracę i realnie wpłynie na skrócenie czasu  

podejmowania decyzji biznesowych. Należy jednak pamiętać,  

że skuteczność tych działań zależy od nas i naszej otwartości  

na nowe rozwiązania. Cyfrowy wymiar  
komunikacji i współpracy  

O statnie dwa lata znacznie przyspieszyły cyfrową rewolucję 

nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Digitalizacja okazała się 

dla większości branż koniecznością, a wiele przedsiębiorstw, 

urzędów i szkół musiało odnaleźć się w wirtualnym środowisku 

pracy. Dotyczyło to także firm, które poszukiwały rozwiązań umożli-

wiających zachowanie zwinności biznesowej w nowej rzeczywistości. 

Sprawna komunikacja i współpraca stały się ważniejsze niż kiedy- 

kolwiek wcześniej. 

Przyszłość w teraźniejszości
Wsparciem okazały się tu narzędzia informatyczne, takie jak pakiet  

Microsoft Office 365, który odkrywa przed nami świat nowych  

możliwości. Jest on czymś więcej niż zestawem funkcjonalności  

odpowiedzialnych za tworzenie tekstów w Wordzie, liczenie w Excelu 

czy magazynowanie poczty. Zapewnia łatwy dostęp do zestawu 

intuicyjnych aplikacji, które ułatwiają wykonywanie codziennych zadań 

i współpracę, a także wpływają na szybkość realizowanych projektów. 

Dzięki nim możemy być bardziej efektywni i sprawnie komunikować się 

z pracownikami, partnerami i klientami zewnętrznymi. To właśnie  

te zalety sprawiły, że Microsoft Office 365 został wybrany przez naszą 

Grupę na narzędzie, które pomoże w stworzeniu nowoczesnego 

środowiska pracy. 

Inteligentne rozwiązanie
Wdrożenie platformy już się rozpoczęło. Jej intencją jest zapewnienie 

pracownikom naszej Grupy dostępu do narzędzi, wiedzy i środowiska 

pracy od Microsoft, co pozwoli na stworzenie jednej przestrzeni  

do wymiany informacji i materiałów w ramach realizowanych projektów. 

Kluczowe znaczenie ma również poprawa komunikacji wewnątrz  

 

Krzysztof Gotowicki, PGE SA
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Rafał Łaźnia 

starszy kierownik projektu,  

PGE Systemy

Zależało nam na stworzeniu  

platformy do współpracy,  

która usprawni codzienną pracę  

w ramach zespołów, zapewni łatwą 

i bezpieczną wymianę dokumentów oraz dostarczy 

nowoczesne narzędzia do planowania i monitoro- 

wania zadań.

 
 

Konrad Krzemiński 
 starszy specjalista ds. zarządzania 

wiedzą, PGE Baltica

Wszyscy w PGE Baltica z niecierpliwością 

czekaliśmy na wdrożenie Microsoft 

Office 365 w związku z tym, że nasz 

partner biznesowy – duński Ørsted –  

od dawna korzysta z tego narzędzia. Uruchomienie  

rozwiązań chmurowych Microsoft jest więc dla nas  

kolejnym krokiem do tego, aby nasza spółka mogła 

skutecznie konkurować z innymi zespołami budującymi 

morskie farmy wiatrowe i tym samym wspierać Grupę  

Kapitałową PGE w dalszym przewodzeniu w zielonej 

zmianie w Polsce.



PGE SA

Wiedza, rozwój  
i bezpieczeństwo

Za co odpowiada 
Centrum Wiedzy i Rozwoju 

Grupy PGE?
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N owe segmenty działalności biznesowej wymagają  

odpowiednich kwalifikacji. Aby temu sprostać i w pełni 

wykorzystać potencjał pracowników, zarząd PGE SA  

zdecydował o utworzeniu Centrum Wiedzy i Rozwoju Grupy PGE. 

Działają w nim dwa biura, które naturalnie się uzupełniają i blisko 

ze sobą współpracują. 

Biuro Rozwoju, Projektów i Doradztwa HR GK PGE 
Idea Centrum jest taka, by każdy pracownik PGE miał możliwość  

podążania ścieżką kariery, która będzie zgodna z jego możliwościami, 

preferencjami, a jednocześnie zbieżna z potrzebami biznesowymi. 

W nowym oddziale będą prowadzone inicjatywy odnoszące się  

do zasad partnerstwa, rozwoju i odpowiedzialności. 

Biuro Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych 
W 2011 r. tsunami, spowodowane trzęsieniem ziemi, przelało się  

przez zbyt niski mur elektrowni Fukushima Daiichi, co doprowadziło  

do poważnej awarii przemysłowej. Jednak w elektrowni Onagawa 

sytuacja była zgoła inna. Dzięki m.in. umiejętności kapitalizowania 

nauki na podstawie doświadczeń na etapach projektowania, budowy 

i eksploatacji elektrowni przygotowano się na czarny scenariusz. 

Mimo że uderzyła w nią jeszcze wyższa fala, a wstrząsy były silniejsze, 

nie doszło do poważnych konsekwencji.

Biuro pomoże wzmocnić współpracę w PGE i rozwijać analityczne 

narzędzia IT. Do jego zadań należy identyfikowanie obszarów, w których 

istnieje potencjał do standaryzacji, a następnie ich normalizowanie. 

Od marca rozpoczyna się organizowanie obu biur, tak aby jak najszybciej 

mogły zacząć realizować swoje zadania.

Chcemy powielać podejście stosowane w elektrowni 
Onagawa. Będziemy kreować politykę bezpieczeństwa 
procesów przemysłowych i kapitalizować wiedzę 
płynącą z doświadczeń, w tym z zakłóceń  
i incydentów BHP. 
 
Dariusz Chmielewski 
Biuro Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych

Kluczem do sukcesu Centrum będzie to,  

by w każdym pracowniku zauważyć jego talenty  

i potraktować go indywidualnie, a w efekcie  

utworzyć silną grupę kapitałową zmieniającą  

polską energetykę.

Anna Kołacz 
Biuro Rozwoju, Projektów i Doradztwa HR
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1 marca otwarto w Lublinie nowy oddział PGE SA. Będzie się on zajmował 
m.in. bieżącym doradztwem HR i koordynacją inicjatyw związanych  
z bezpieczeństwem procesów przemysłowych.
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W Trójmieście rośnie zainteresowanie inwestycjami   
na rzecz poprawy efektywności energetycznej,  
a PGE Energia Ciepła wspiera przedsiębiorstwa  
w pozyskiwaniu białych certyfikatów.

O d 2011 r. PGE GiEK uczestniczy w krajowym systemie wsparcia 

efektywności energetycznej. W tym czasie spółka otrzymała 

białe certyfikaty o wartości blisko 37 tys. toe (ton oleju 

ekwiwalentnego), które wyceniono na ok. 40 mln zł. Na czele oddziałów, 

które uzyskały największy wolumen świadectw, są elektrownie: 

Bełchatów, Turów i Dolna Odra. 

Jacek Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania Wytwarzaniem  

w PGE GiEK, mówi, że obecnie podejmowane są następne kroki  

zmierzające do zwiększenia oszczędności energii zużywanej  

na własne potrzeby i do pozyskania kolejnych certyfikatów.  

– Działania dotyczą nie tylko naszych elektrowni, ale również obu 

kopalń. To, co należy jeszcze zrobić, to udostępnić oddziałom 

informatyczne narzędzia wspierające. Właśnie na tym obecnie się 

koncentrujemy – podkreśla.

Trójmiejska współpraca 
PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże współpracuje przy zdobywaniu 

białych certyfikatów dla trójmiejskich przedsiębiorstw, co do tej 

pory przełożyło się na realizację 142 projektów efektywnościowych 

i pozyskanie ponad 15,5 tys. toe. Organizuje dla nich także seminaria 

promujące tematykę efektywności energetycznej.

Jak podkreśla Elżbieta Kowalewska, dyrektor tego oddziału,  

współpraca z podmiotami lokalnymi w zakresie usług efektyw- 

ności energetycznej od lat jest jedną z form działalności spółki.  

– Poza korzyściami finansowymi stron warto pamiętać o tym,  

że promocja efektywności energetycznej i wsparcie realizacji tego 

typu przedsięwzięć przekłada się na pozytywny efekt ekologiczny  

dla wszystkich mieszkańców – mówi.

Rok rekordów
Wysoka wartość toe we wnioskach złożonych do Urzędu Regulacji 

Energetyki (URE), rozszerzenie współpracy o kolejne województwa  

i realizacja projektów efektywnościowych w ramach majątku  

własnego – to główne osiągnięcia PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże 

w zakresie efektywności energetycznej w 2021 r. – Z 10 projektów 

uzyskaliśmy 331 toe potwierdzonych prawami majątkowymi.  

Złożyliśmy do URE kolejnych 17 projektów na 1492 toe, z czego  

752 toe to oszczędności z naszych własnych planów modernizacyjnych –  

potwierdza Elżbieta Kowalewska. – Dobrze przygotowani i doświadczeni, 

potrafimy dzisiaj skutecznie działać i przekonywać, aby w efektywność 

energetyczną inwestowali zarówno dotychczasowi, jak i nowi partnerzy 

z miejsc coraz bardziej odległych od Trójmiasta – dodaje.  

Zwiększanie efektywności energetycznej przynosi przedsiębiorstwom realne 
oszczędności. Dzięki przeprowadzonym modernizacjom m.in. PGE Energia 
Ciepła Oddział Wybrzeże, Elektrownia Dolna Odra i Elektrownia Opole uzyskały 
tzw. białe certyfikaty, które przekładają się na dodatkowe środki finansowe.  

Skuteczne działania 
potwierdzone  
certyfikatami
PGE GiEK, PGE Energia Ciepła
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Białe certyfikaty w praktyce
System świadectw efektywności energetycznej  
(tzw. białych certyfikatów) to mechanizm, który pozwala  
na otrzymanie dodatkowych środków finansowych za wykonanie 
modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej, 
skutkujących oszczędnością energii. Z tego wsparcia może 
skorzystać każdy podmiot, o ile spełnia warunki zapisane 
w Ustawie o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt 
efektywności energetycznej, a jego wniosek zostanie pozytywnie 
oceniony przez Urząd Regulacji Energetyki. Z białych certyfikatów 
wynikają prawa majątkowe, które są przedmiotem obrotu  
na Towarowej Giełdzie Energii.
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W tym roku Elektrownia Opole uzyskała białe certyfikaty za modernizację  
sekwencyjnego systemu sterowania pracą turbosprężarek oraz zmianę sposobu 
sterowania zespołami młynowymi podczas pracy bloku nr 3 z niską mocą.
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Jeden z licznych przedstawicieli fauny na zrekultywowanej części zwałowiska zewnętrznego.

O bowiązek dbania o środowisko naturalne, choć w różnym 

stopniu, na stałe wpisał się w rzeczywistość każdego z nas. 

Są jednak osoby, które wybrały ścieżkę zawodową związaną 

właśnie z tym zagadnieniem. Codziennie dbają o to, aby działalność 

PGE w coraz mniejszym stopniu oddziaływała  

na przyrodę.

Dlaczego postanowiłaś połączyć swoją 

karierę z ochroną środowiska?

Milena Gola-Kozak: W szkole najbardziej  

lubiłam przedmioty przyrodnicze i historię. 

Kiedy stanęłam przed decyzją wyboru  

zawodu, już wtedy dużo mówiło się  

o ochronie środowiska jako rozwojowej  

branży oraz o związanych z nią zawodach  

przyszłości. Wybór kierunku studiów  

nie był więc trudny – postawiłam na inżynierię środowiska.

Czym w kopalni Turów zajmuje się Twój dział? Jakie są Twoje 

obowiązki?

M.G.-K.: Nadzoruję i koordynuję sprawy związane z ograniczeniem 

oddziaływań eksploatacji złoża Turów na środowisko. Przede  

wszystkim chronimy powietrze, wody powierzchniowe, przyrodę  

oraz środowisko akustyczne, zagospodarowujemy odpady.  

Prowadzimy rekultywację gruntów pogórniczych. Drugi istotny  

zakres moich obowiązków to nieruchomości. Zajmujemy się  

regulacją stanu prawnego gruntów, ich ewidencją oraz nabywaniem 

i zbywaniem. To szeroki zakres działań, ale powiązanych ze sobą, 

szczególnie na etapie procedur administracyjnych.

Czy rosnące wymagania w dziedzinie ochrony środowiska  

wiążą się z ciągłym podnoszeniem kwalifikacji? 

M.G.-K.: Nieustannie zmieniają się wymogi prawne, pojawiają się 

nowe technologie, które zobowiązują do wręcz codziennych analiz  

i dokształcania. Jeszcze przed objęciem stanowiska kierownika  

działu ukończyłam branżowe studia podyplomowe. Ich absolwentami 

są też w większości pracownicy naszego działu. Poza tym stale  

dokształcamy się na specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Jak ważną rolę dla działalności kopalni Turów odgrywa kierowana 

przez Ciebie komórka?

M.G.-K.: Nasz dział skupia się na rzetelnej pracy i zapewnieniu  

prowadzenia działalności kopalni z zachowaniem standardów środo-

wiskowych. Gwarantują to przede wszystkim istniejące i wciąż budo-

wane obiekty minimalizujące oddziaływanie: oczyszczalnie ścieków, 

ekrany akustyczne, systemy zraszania. Nasza praca wymaga częstego 

angażowania praktycznie wszystkich służb kopalni. Dlatego wysoka 

świadomość ekologiczna pracowników już dawno stała się codziennością. 

Wszyscy chcą pomóc i zadbać o to, by kopalnia Turów działała  

w zgodzie z zasadami ochrony środowiska.

Co w codziennej pracy daje Ci najwięcej satysfakcji, a co jest 

największym wyzwaniem?

M.G.-K.: To, co lubię w mojej pracy, jest jednocześnie wyzwaniem – 

różnorodność zadań oraz trudność planowania. U nas nie ma mono-

tonnych dni. To nie tylko praca w tzw. papierach, ale często też  

w terenie, z ludźmi. Zajmujemy się warunkami bytowania modraszka 

(motyla), uczestniczymy w budowie wielomilionowych inwestycji, 

korespondujemy z niechętnymi nam ekologami. Na tę chwilę zadowala 

mnie dzień pracy, w którym wszystko poszło zgodnie z planem.  

Z satysfakcją i ciekawością uczestniczę w projektach takich jak budowa 

ekranu przeciwwiatrowego w kopalni Turów. Takiej inwestycji jeszcze 

w Polsce nie było. 

Rozmawiał Grzegorz Bartczak, PGE GiEK

Efektywna organizacja
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Zrekultywowana część zwałowiska zewnętrznego – zbocze wschodnie.

29 lat temu Milena Gola-Kozak zaczęła pracę w Dziale Ochrony Środowiska 
w kopalni Turów. Zaczynała od stanowisk specjalisty, inspektora, a następnie 
została zastępcą kierownika. Od pięciu lat kieruje Działem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.

Bliżej fauny  
i flory
PGE GiEK
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B ank DSZ (dokumentów systemu zarządzania) jest już dostępny  

w nowej odsłonie graficznej i z funkcjonalnościami, które 

ułatwią zdobywanie informacji o regulacjach wydawanych przez 

PGE SA dla spółek z Grupy. Co dokładnie się zmieniło?

Nowy sposób prezentacji DSZ – wyraźnie wskazano sekcję 

dla DSZ wydawanych przez Centrum Korporacyjne (CK) 

dla podmiotów z Grupy. Dzięki temu spółki utrzymujące 

swoje repozytoria w Banku DSZ mają oddzielone informacje 

o dokumentach funkcjonujących w ich organizacjach od tych 

przekazywanych przez CK.

Rozszerzony zakres informacji – oprócz obowiązujących  

regulacji można zobaczyć również wersje archiwalne,  

dostępne pod przyciskiem „Dokumenty nieaktualne”.  

Dzięki temu można wyszukać np. te, które obowiązywały  

w danym przedziale czasowym.

Nowy sposób wyświetlania informacji – regulacje  

wewnętrzne są prezentowane w formie tabeli.  

Użytkownik może wybrać liczbę DSZ wyświetlanych  

na stronie – od 30 do 500. Ustawienia zmieniamy w prawym 

dolnym rogu ekranu. Możemy też ograniczyć wyniki lub 

poszukać według konkretnych kryteriów: kategorii DSZ, 

właściciela, numeru procesu. Wyszukiwanie według dat 

obowiązywania DSZ jest dostępne dla dokumentów  

nieaktualnych. Ostatnia funkcjonalność szczególnie ucieszy 

osoby, które nie pamiętają wersji dokumentu, ale wiedzą, 

kiedy mniej więcej obowiązywał.

Status dokumentu – lista regulacji zawiera nową informację 

o ich statusie:

       •    „obowiązujący” – oznacza aktualną wersję DSZ,   

             do stosowania;

       •    „obowiązujący (w trakcie wycofywania)” – wersja  

             dokumentu jest jeszcze ważna, jednak tylko  

             do daty wskazanej w polu „obowiązuje do”;

       •    „przyszły” – DSZ został zatwierdzony i oczekuje  

             na wejście w życie po upływie vacatio legis;

       •    „nieaktualny” – dokument został wycofany lub jego   

             wersja nie jest już obowiązująca.

Dzięki statusowi „obowiązujący (w trakcie wycofywania)” 

dostępna jest informacja o dokonywanych zmianach  

w DSZ, cenna dla właścicieli procesów i dokumentów 

powiązanych. Do momentu wycofania starej regulacji  

w Banku DSZ będą widoczne obie wersje. 

Metryczka dokumentu – okienko wyświetla się  

po kliknięciu w dowolne pole w wierszu. Zawiera  

szczegółowe informacje o DSZ. Po kliknięciu w tytuł  

dokumentu głównego lub załącznika, DSZ otwiera się  

w formacie PDF; opublikowane wersje załączników  

pobierają się po kliknięciu w ich nazwę. Informacja  

o dokumencie jest podzielona na dwie sekcje.

a)  Dokument główny i obowiązujące załączniki 

W tej części zostały dodane nowe informacje, takie jak: 

•    osoba kontaktowa, do której można się zwrócić  

w razie pytań merytorycznych o dany DSZ; 

•    informacja o dokumencie, który zastąpił lub zastąpi 

wycofywany DSZ.

b) Pozostałe informacje, w tym:

•    zakres podmiotowy, czyli gdzie DSZ będzie obowią- 

zywał (w podziale na spółki z Grupy PGE i spoza niej).  

W tej zakładce znajdziemy również informacje o numerze 

pisma, za pośrednictwem którego przekazano DSZ 

do stosowania w spółce wraz z datą przekazania,  

a także o rodzaju działania, jakie zostało wykonane  

w danym dokumencie (aktualizacja, zmiana techniczna 

dokumentu głównego lub załącznika, wycofanie DSZ);

•    poprzednie wersje DSZ (w podziale na dokument 

główny i załączniki wraz z datami obowiązywania);

•    dokumenty powiązane (podzielone na dokumenty 

wskazane jako powiązane w danym DSZ i regulacje, 

w których DSZ występuje jako dokument powiązany). 

Zapraszamy do korzystania z nowego Banku DSZ,  

który dostarcza cennych i potrzebnych informacji  

dla organizacji. 

Dostępne w intranecie repozytorium regulaminów, procedur  
i innych dokumentów obowiązujących w spółkach z GK PGE przeszło 
metamorfozę. Jak wygląda obecnie? 

Nowa odsłona 
Banku DSZ
Marta Molak, PGE SA



O cyberochronie warto myśleć nie tylko od święta, choć jest 

jeden dzień w roku, który szczególnie do tego skłania. 

Od 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej 8 lutego 

obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Jego ideą jest podkre- 

ślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo 

na poziomie lokalnym i międzynarodowym. 

W (naszej) Grupie siła
Dla PGE bezpieczeństwo w internecie jest ważne nie tylko ze względu 

na korzystanie z cyberprzestrzeni w działalności biznesowej, lecz także 

z powodu narzędzi służących powszechnemu dobru społecznemu. 

Dbamy o nie, wprowadzając szereg zabezpieczeń, które zapobiegają, 

monitorują i wykrywają incydenty w sieci, jak również naprawiają 

ich skutki. Systemowe podejście do zarządzania tym obszarem 

zapewniają: strategiczne ujęcie cyberbezpieczeństwa, funkcjono- 

wanie procesów zarządzania i powołanie odpowiedzialnych 

struktur organizacyjnych.

Niezastąpiony zespół 

W naszej Grupie za bezpieczeństwo w sieci odpowiada przede 

wszystkim zespół PGE-CERT z PGE Systemy. Na co dzień zajmuje się 

monitorowaniem i reagowaniem na incydenty stwarzające zagrożenie 

wewnątrz PGE i w internecie, czyli otoczeniu organizacji. Nasza Grupa 

często nie ma bezpośredniego wpływu na cyberprzestrzeń, dlatego 

działalność PGE-CERT polega również na ścisłej współpracy z innymi 

zespołami monitorowania i reagowania na incydenty w tym obszarze, 

a przede wszystkim na współdziałaniu z odpowiednimi służbami 

na poziomie krajowym. Zespół monitoruje internet pod kątem 

zagrożeń, które mogą oddziaływać na udziałowców, klientów 

i pracowników PGE. Reaguje także na ataki cyberprzestępców, 

którzy podszywają się pod markę PGE i chcą wyłudzić pieniądze 

od postronnych osób, np. informują je o zaległych fakturach czy 

niezwykle korzystnym programie inwestycyjnym. Działanie w tym 

obszarze traktujemy jako jeden z elementów odpowiedzialności 

społecznej naszej Grupy.

Codzienna praca struktur odpowiadających za cyberbezpieczeństwo 

skupia się na dbaniu o bezpieczną konfigurację systemów, stałej 

obserwacji zdarzeń mogących świadczyć o wystąpieniu incydentów 

w sieci i reagowaniu na nie. Internetowi przestępcy nieustannie zmie-

niają swoje działanie, dlatego pracownicy odpowiedzialni za ochronę 

w wirtualnej rzeczywistości muszą ciągle doskonalić swoje techniki 

i procedury działania. Każdego dnia hakerzy wymyślają nowe sposoby 

na wyłudzenie danych i pieniędzy. Aby zapewnić jak najwyższy 

poziom bezpieczeństwa, należy stale poszukiwać nowych przejawów 

ataku i dzielić się wiedzą na ich temat z innymi zespołami. Tylko 

dzięki współpracy i wymianie informacji PGE-CERT jest w gotowości, 

by zapobiegać potencjalnym atakom i sprostać nowym wyzwaniom. 

Wiele narzędzi, jeden cel
Zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo sieciowe posługują się 

wieloma narzędziami, które pomagają m.in. w:

• zarządzaniu tożsamością; 

• bezpiecznej komunikacji; 

• konfiguracji serwerów, stacji roboczych i urządzeń mobilnych;

• filtrowaniu ruchu sieciowego;

• wykrywaniu podatności technicznych; 

• monitorowaniu zdarzeń mogących świadczyć o wystąpieniu 

incydentów cyberbezpieczeństwa;  

• zarządzaniu przypadkami naruszenia bezpieczeństwa w sieci; 

• przywróceniu systemów w przypadku awarii.

Wszystkie te działania służą naszym pracownikom i partnerom 

biznesowym w uzyskaniu odpowiedniego poziomu ochrony 

w internecie, jednakże dzieje się to kosztem użyteczności. 

W praktyce oznacza to m.in., że kiedy korzystamy z urządzeń 

służbowych, mamy zablokowany dostęp do części stron interneto-

wych i ograniczoną możliwość oglądania filmów. Nie możemy 

używać prywatnej poczty, a podczas pracy zdalnej konieczne jest 

uruchamianie zabezpieczonego połączenia z użyciem Pulse Secure. 

Musimy mieć jednak świadomość, że są to wymagania, które 

mają zwiększyć nasze bezpieczeństwo w wirtualnej przestrzeni. 

Każdorazowo przy określaniu granic bezpieczeństwa ustala się 

kompromis pomiędzy zabezpieczeniami a użytecznością. Przyjęte 

w naszej Grupie reguły zakładają możliwie najmniejszą uciążliwość 

w wykonywaniu zadań służbowych przy maksymalnie wysokiej 

ochronie zasobów informacyjnych.

Uważni w pracy i w domu
Bezpieczeństwo w internecie zależy od nas wszystkich. Przestrzegajmy 

więc zasad bezpiecznego używania zasobów służbowych, których 

uczymy się w ramach szkoleń i podczas innych inicjatyw budujących 

świadomość o cyberzagrożeniach. Informacje na ten temat znajdziemy 

także w intranecie. W domu zaś pamiętajmy, że bezpieczny internet 

to m.in. ochrona naszych pieniędzy na rachunku bankowym, 

prywatności danych, reputacji czy tajemnicy korespondencji. 

To aspekty, na które warto zwracać uwagę nie tylko od święta.
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Compliance

Z internetu korzystamy codziennie – zarówno służbowo, jak i prywatnie. 
Czy równie często zastanawiamy się, jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo 
w wirtualnym świecie?

Na przekór cyberprzestępcom
Sebastian Pikur, Michał Pawlak, Karolina Mackiewicz, PGE SA
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Compliance

Zauważyłeś coś podejrzanego?
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje, a także 
zidentyfikowane zagrożenia internetowe należy niezwłocznie 
zgłaszać do Service Desku: sd@gkpge.pl (tel. 22 344 5555) 
lub na adres PGE-CERT: cert@gkpge.pl (tel. alarmowy: 
885 552 646).

Zdalnie i bezpiecznie
Jeśli pracujesz zdalnie, zwróć szczególną uwagę 
na bezpieczeństwo domowych sieci teleinformatycznych 
wykorzystywanych do łączenia się z zasobami Grupy PGE. 
Nie udostępniaj haseł do sieci domowej osobom trzecim, 
np. wykonującym usługi w twoim mieszkaniu (remonty, 
dostawy zakupów itp.). Zweryfikuj, czy nie używasz 
standardowych, łatwych do złamania haseł dostępowych 
np. do routerów w sieci domowej. 



W badaniu „Wpływ pochodzenia produktu na decyzje 

zakupowe pracowników Grupy PGE” zapytaliśmy 

o to, co według osób pracujących w spółkach PGE wpływa 

na polskość produktu i jakie są kluczowe czynniki, na które zwracają 

uwagę podczas robienia zakupów. Dzięki temu poznaliśmy ich 

postawy zakupowe i zebraliśmy inspiracje oraz wskazówki, w jakim 

kierunku warto rozwijać kampanię „Polskie – kupuję to!”. Wyniki 

wewnątrz firmowej akcji, trwającej od 1 grudnia 2021 r. do 14 stycznia br., 

zostały zestawione z rezultatami ogólnopolskiego badania z czerwca 

2021 r., które są dostępne m.in. w intranecie. W sumie w ankiecie PGE 

wzięło udział 1905 osób. Anonimowe kwestionariusze można było 

wypełnić przez internet lub w wersji papierowej. 

Pochodzenie ma znaczenie
Jak wynika z badania, pochodzenie produktów jest ważną kwestią 

dla pracowników PGE. Dla większości z nich polskie źródło oznacza 

wytwarzanie artykułów w naszym kraju, a także, że kapitał 

producenta jest w całości polski. Dla 66 proc. ankietowanych polski 

produkt informuje o tym, że jest wytwarzany z krajowych surowców. 

Za kluczowe elementy, które wpływają na wybór danego artykułu 

niezależnie od kategorii, pracownicy uznali jakość i cenę. Dla 75 proc. 

badanych polskie korzenie produktu mają znaczenie w wypadku 

zakupu artykułów spożywczych.

Zdaniem ankietowanych informacje o pochodzeniu należałoby 

umieszczać na opakowaniu towaru lub na półce sklepowej. 

Powinny to być wyraźne i jednoznaczne symbole (logo kampanii, 

flaga kraju pochodzenia), niewymagające wykonania dodatkowych 

czynności czy szczegółowego wczytywania się w etykietę. 

Aż 94 proc. osób, które wzięły udział w badaniu, w czasie zakupów 

szuka informacji o tym, czy produkt jest polski (a według badania  

ogólnokrajowego robi to 84 proc. Polaków). Najczęściej sprawdzają, 

czy taki komunikat znajduje się na opakowaniu lub metce produktu  

albo czy nie ma specjalnego oznaczenia (logo lub nalepki). 

Respondenci zaproponowali stworzenie specjalnych alejek 

w sklepach, w których znajdowałyby się artykuły pochodzące 

wyłącznie od polskich producentów – analogiczne do alejek bio  

czy ze zdrową żywnością. 

Pracownicy 
PGE wybierają 
polskie produkty

CSR
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Ponad połowa (60 proc.) ankietowanych uważa, że podczas 

zakupów łatwo stwierdzić, czy dany produkt jest polski (według 

ogólnokrajowego badania potwierdza to 43 proc. obywateli). 

Zasugerowali także, że do zwiększenia świadomości dotyczącej 

pochodzenia, poza wyraźnym oznakowaniem, mogłyby się 

przyczynić organizowane w sklepach sieciowych „polskie dni”, 

które wypromowałyby krajowych producentów. Zdaniem badanych 

w takiej sytuacji artykuły polskich wytwórców na pewno częściej 

trafiałyby do koszyków podczas kolejnych zakupów.

„Polskie – kupuję to!”
Czy pracownicy są świadomi, że to PGE odpowiada za kampanię 

„Polskie – kupuję to!”? W zdecydowanej większości tak – 70 proc. 

osób, które wzięły udział w badaniu, zna logo akcji. W skali 

ogólnopolskiej świadomość jej istnienia potwierdziło 28 proc. 

badanych. Z kolei jedna trzecia ankietowanych pracowników słyszała 

o aplikacji „Pola”. Znajomość innych programów promujących 

i wspierających polskich producentów jest na bardzo wysokim 

poziomie: 91 proc. badanych pracowników zna logo „Produkt polski” 

(w przypadku ogólnokrajowego badania – 89 proc. Polaków), 

a 88 proc. widziało już oznaczenie „Teraz Polska” (73 proc. obywateli). 

Zdaniem respondentów badania PGE działania, które mogłyby 

wspomóc zasięg kampanii, to wypracowanie wspólnego oznakowania 

produktów i akcja informacyjna w mediach dostosowana do różnych 

grup wiekowych.

Pracownicy podkreślali rolę rozmów edukacyjnych już na poziomie 

przedszkolnym i szkolnym. Dzieci od najmłodszych lat powinny być 

uczone, że poprzez kupowanie polskich produktów można wspierać 

krajową gospodarkę i miejsca pracy, także te, z którymi związani 

są ich bliscy. Atrakcyjne filmy promujące akcję na TikToku 

czy YouTubie z pewnością pomogłyby trafić do młodego pokolenia. 

Dorośli widzieliby promocję kampanii w postaci patronatu 

lokalnych targów i bazarków ze świeżą żywnością, a także sprzedaży 

produktów wyłącznie polskiego pochodzenia w kantynach 

i sklepikach zlokalizowanych na ternie zakładu pracy. Oczekiwane 

i budujące świadomość byłyby też komunikaty informujące 

o pochodzeniu artykułów na sklepowym paragonie. Ponadto 

badani chętnie wzięliby udział w akcji lojalnościowej nagradzającej 

za zakup krajowych produktów (np. bon rabatowy za kupienie 

określonej liczby artykułów polskiego pochodzenia w miesiącu) 

czy w zabawie polegającej na zbieraniu kodów kreskowych 

w aplikacji i wymianie ich na nagrody w sklepie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy podzieli się swoimi opiniami 

i wzięli udział w badaniu.
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Katarzyna Kazała, Renata Kędra, PGE SA
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Katarzyna Kazała   

kierownik Wydziału Badań PGE SA

Patriotyzm zakupowy zdominował 

obecnie kategorię artykułów 

spożywczych, w której prefero-

wane są produkty rodzimego 

pochodzenia. W przypadku 

pozostałych grup (np. ubrań, 

obuwia, sprzętu AGD) konsumentowi nie zawsze 

łatwo jest stwierdzić, skąd pochodzi dany produkt. 

Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości 

poprzez kampanie informacyjne, jak również 

wyraźne i jednoznaczne oznaczanie symbolami 

opakowań i metek produktów, nie tylko spożywczych. 

Edukacja poprzez zabawę oraz wspomniane 

w badaniu zbieranie kodów kreskowych w aplikacji 

doskonale spełnią taką funkcję.

Informacja o pochodzeniu produktu

Czy robiąc zakupy, szukasz informacji o tym, że dany 
produkt jest polski?

Znajomość oznakowań produktów/ 
kampanii – PGE a Polska

Które z poniższych kampanii/oznakowań produktów 
znasz lub kiedykolwiek widziałeś/widziałaś?

  Tak, zawsze

  Tak, często

  Tak, sporadycznie

  Nie, nigdy

  Znam/widziałem             Nie znam/nie widziałem

25%

6%
18%

51%

94% badanych pracowników GK PGE 
szuka informacji o tym, czy dany produkt jest polski

91%

9%

88%

12%

70%

30%

97%

3%

Próba ogólnopolska (odpowiedź: „znam/widziałem”)

89% 73% 28% 4%



W    2021 r. Fundacja PGE została mecenasem Wirtualnego  

Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego i zaangażowała się 

w organizację konkursu fotograficznego dla młodzieży 

 „Baczyński bez filtra”, poświęconego wybitnemu poecie, a także  

żołnierzowi batalionu „Parasol”, który zginął w powstaniu warszawskim. 

Zadaniem uczestników było zrobienie zdjęcia będącego osobistą 

interpretacją wybranego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

Honorowy patronat nad konkursem objęły Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury.

„Samotność w deszczu” i „Ekspozycja”
14 lutego nasza Grupa, Fundacja PGE i Fundacja na rzecz Wielkich 

Historii zorganizowały konferencję prasową upamiętniającą 

powstanie AK. Ogłoszono także wyniki konkursu „Baczyński bez 

filtra”. Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła 

Felicja Black za zdjęcie „Samotność w deszczu” będące interpretacją 

wiersza „Deszcze”. Z kolei fotografia „Ekspozycja”, zrobiona przez 

Nikodema Trojnara do wiersza „Biała magia”, wygrała wśród prac  

ze szkół ponadpodstawowych. Laureaci i placówki, w których się 

uczą, otrzymali nagrody od Fundacji PGE. Osobiste gratulacje  

złożył im wicepremier Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa  

narodowego. Podziękował także wszystkim instytucjom, organiza-

cjom i osobom, które pielęgnują pamięć o polskim ruchu oporu.  

– Obecnie bardzo ważne jest, aby rozmawiać z młodym pokoleniem  

o polskiej pamięci, by potrafiło zrozumieć, co było wtedy najważniejsze  

i co jest nadal konieczne dla przetrwania Polski. Chciałbym  

podziękować PGE, Fundacji PGE i Fundacji na rzecz Wielkich Historii 

za zaangażowanie w dbałość o polską pamięć. Bo bez tej pamięci  

nie istniejemy jako wspólnota – podkreślił Piotr Gliński.

W tym roku Fundacja PGE została mecenasem kolejnych dwóch 

przedsięwzięć realizowanych przez Fundację na rzecz Wielkich Historii. 

Są nimi konkurs „Śladami bohaterów AK” i cykl animacji „Głosy AK”, 

czyli archiwalne nagrania dowódców i żołnierzy Armii Krajowej. 

Pierwszą animację z wypowiedzią gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 

można obejrzeć m.in. w intranecie. 

Pamięć o bohaterach
Fundacja PGE
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Fundacja PGE

Podtrzymywanie pamięci o bohaterach walczących o wolną Polskę to jedna 
z kluczowych inicjatyw patriotycznych realizowanych w PGE. Obchody 
80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej były kolejną okazją do przybliżenia 
historii polskiego ruchu oporu zwłaszcza młodemu pokoleniu. 

Pierwsza animacja z cyklu „Głosy AK” miała premierę podczas konferencji  
z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej. 

„Śladami bohaterów AK” 
Odkrywanie nieznanych lub zapomnianych historii związanych 
z Polskim Państwem Podziemnym to wyzwanie dla uczestników 
nowego konkursu. Skierowany jest do młodzieży szkół podsta-
wowych z klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych. Uczniowie 
działający w trzyosobowych grupach będą musieli odnaleźć ślady 
historii w ich najbliższej okolicy. Mogą to być wspomnienia, zapiski, 
miejsca, które łączą się z historią Polskiego Państwa Podziemnego – 
nie tylko z walką zbrojną, ale również z działalnością cywilną,  
np. tajnym nauczaniem. Wyniki swoich obserwacji uczestnicy 
przeniosą do wirtualnego świata – aplikacji ToTuBy i portalu Instagram.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie: sladamibohaterow.pl.

Historia Armii Krajowej to opowieść o bohaterstwie, 

patriotyzmie, pragnieniu wolności i odwadze.  

Podtrzymywanie pamięci o ofiarnej walce żołnierzy AK 

 jest naszym moralnym obowiązkiem. Tym bardziej  

że ostatni bohaterowie tamtych dni odchodzą.  

Aby tę pamięć popularyzować, podejmujemy  

inicjatywy takie jak konkursy „Baczyński bez filtra”  

czy „Śladami bohaterów AK”.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE SA
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T  ylko w 2021 r. Fundacja PGE przekazała ponad 1,7 mld zł 

na wsparcie polskich szpitali i na działania związane z diagnozo-

waniem i rehabilitacją pacjentów z powikłaniami po przebytym 

zakażeniu koronawirusem. Dotację przeznaczono także na pomoc 

psychologiczną dla seniorów, dzieci i młodzieży, którzy dotkliwie 

odczuli skutki długotrwałej izolacji społecznej. Działania te są 

koordynowane z Ministerstwem Aktywów Państwowych. 

Darowizny trafiły do placówek w całym kraju. Ze środków Fundacji PGE 

zakupiono m.in. wideolaryngoskopy, tomograf komputerowy, łóżka szpi-

talne, sprzęt do automatycznej dezynfekcji czy środki ochrony osobistej. 

Specjalną opieką otoczyliśmy kombatantów, którzy dochodzą do zdrowia 

po przejściu zakażenia i potrzebują dodatkowego leczenia i rehabilitacji.

Lokalnie i regionalnie
Pomoc dla potrzebujących płynie także od spółek naszej Grupy. 

PGE GiEK przekazała darowizny na rzecz placówek medycznych 

m.in. w Bełchatowie, Rybniku, Zgorzelcu i Bogatyni. Pieniądze przezna-

czono na zakup sprzętu niezbędnego do leczenia pacjentów chorych 

na COVID-19, urządzeń do automatycznej dezynfekcji, zabezpieczenie 

i przygotowanie pomieszczeń szpitalnych do opieki nad chorymi, 

jak również na środki ochrony osobistej. Dzięki zaangażowaniu spółki 

w walce z pandemią na wsparcie mogą liczyć także domy pomocy spo-

łecznej, jednostki straży pożarnej, starostwa powiatowe i urzędy miast. 

Szpitale wspierają też sami pracownicy PGE GiEK – i to najcenniejszym 

darem. Tylko w minionym roku krwiodawcy zrzeszeni w klubach 

HDK, działających przy oddziałach spółki, oddali ponad 362 l krwi 

podczas kilkudziesięciu akcji.  

Darowizny przekazała także PGE Energia Ciepła. W ich ramach 

66 tys. zł na zakup sprzętu, środków ochrony osobistej i preparatów 

do dezynfekcji ofiarowano m.in. czterem bydgoskim szpitalom 

i Fundacji na rzecz Rozwoju Kardiologii w Bydgoszczy. Również 

Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków włączył się 

w akcję i przekazał czeki na łączną kwotę 30 tys. zł dwóm placówkom 

medycznym w swoim mieście. Z kolei wrocławska KOGENERACJA 

takim instytucjom w lokalnej aglomeracji ofiarowała 96 tys. zł.  

– Nasz zakład jest obecny w krajobrazie miasta już od ponad 120 lat.  

Jesteśmy wytwórcą ciepła i energii elektrycznej, ale również partnerem 

angażującym się w działania na rzecz mieszkańców, więc tym bardziej 

zależy nam na wspieraniu lokalnych placówek medycznych w tak 

wymagającym dla nas wszystkich czasie pandemii – podkreślił 

Andrzej Jedut, prezes KOGENERACJI.

Dzielimy się ciepłem
Oddział w Szczecinie przekazał darowiznę Samodzielnemu 

Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu PUM nr 2 w tym mieście 

w ramach realizacji programu „Dzielimy się ciepłem”. Placówka 

dba o zdrowie pacjentów nie tylko z województwa zachodnio-

pomorskiego, ale także spoza niego. Kwota 20 tys. zł została 

przeznaczona na zakup ciepła dla szpitala. – Mając na uwadze ideę 

społecznej odpowiedzialności biznesu, wspomogliśmy instytucję, 

której działalność jest istotna dla całego regionu. Nasze elektro-

ciepłownie są częścią miasta, więc chcemy brać czynny udział 

w życiu lokalnej społeczności i wspierać najbardziej potrzebujących – 

powiedział Wojciech Sobczak, dyrektor PGE Energia Ciepła 

Oddział w Szczecinie. 
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Od początku pandemii PGE pomaga polskim medykom i pacjentom 
w walce z koronawirusem. Nasze darowizny przeznaczamy na bieżącą 
działalność placówek i walkę ze skutkami COVID-19.

Wspieramy medyków 
i pacjentów w trudnym czasie 
Zespół Komunikacji Grupy PGE

CSR
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Ocenić ryzyko  
zawodowe
Dariusz Chmielewski, PGE Energia Ciepła

Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka oraz planowanie i podejmowanie działań  
minimalizujących niebezpieczeństwo to podstawowe obowiązki pracodawcy  
wynikające m.in. z przepisów Kodeksu pracy i regulacji branżowych. Jak należy 
je realizować i kogo trzeba w to zaangażować?

W energetyce podczas eksploatacji występuje zarówno  

ryzyko procesowe, jak i zagrożenie dla zadań. Tylko 

poprzez wysoki standard ich oceny możemy realizować 

ambitny cel „zero wypadków”. 

Również regulacje zazwyczaj wyróżniają ocenę ryzyka dla danego 

zadania i ryzyko obiektowe/procesowe, które dla pracownika wynika 

z samego faktu przebywania w danym miejscu, np. w momencie 

rozszczelnienia się turbiny parowej, co stwarza zagrożenie dla osób 

przebywających w jej otoczeniu. Podobnie jest z pyłem węglowym, 

który w określonych warunkach może eksplodować. Ryzyko obiektowe/ 

procesowe stanowi przedmiot zainteresowania nauki o bezpieczeństwie 

procesów. Ocena ryzyka wobec pracowników obsługi jest przeprowa- 

dzana za pomocą procesu oceny ryzyka zawodowego i związanej z nim 

dokumentacji, która powinna również uwzględniać oceny ryzyka 

procesowego. Dodatkowo informacje o zagrożeniach i sposobach zapo- 

biegania można znaleźć w instrukcjach stanowiskowych, a także instruk- 

cjach eksploatacji. Przykładowymi materiałami, w których możemy się 

zapoznać z oceną ryzyka procesowego, są dokument zabezpieczenia 

przed wybuchem (DZPW), raport z analizy HAZID, HAZOP itp.

Ważne pojęcia 
Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych 

zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty,  

w szczególności pojawienie się u pracowników niekorzystnych skutków 

zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych w środowisku pracy  

lub sposobu realizowania obowiązków zawodowych. 

Z kolei ocena ryzyka jest systematycznym badaniem środowiska 

pracy w celu zidentyfikowania i stwierdzenia wszystkich zagrożeń 

mogących być przyczyną urazu i pogorszenia stanu zdrowia, a także 

określenia środków ochronnych eliminujących lub ograniczających 

poziom tych niebezpieczeństw. To proces ciągły, przy czym ważne jest, 

aby był realizowany zespołowo. Powinny w nim uczestniczyć, oprócz 

pracowników służby BHP, osoby pracujące na ocenianym stanowisku, 

jak również ich przełożeni, technolodzy i specjaliści innych obszarów, 

których udział może wpłynąć korzystnie na ostateczny wynik.

Dokument zawierający ocenę ryzyka zawodowego należy przeglądać  

i aktualizować okresowo, a także w sytuacji, gdy wykorzystywane  

do oceny informacje tracą aktualność. Może się to zdarzyć m.in.:

• podczas tworzenia nowych stanowisk pracy;

• w czasie wprowadzania zmian na stanowiskach pracy  

(np. modyfikacji stosowanych substancji i mieszanin chemicznych, 

technologicznych lub organizacyjnych);

• po zmianie obowiązujących wymagań odnoszących się do ocenianych 

stanowisk pracy;

• po stwierdzeniu, że stosowane środki ochrony są nieskuteczne lub 

niewłaściwe, w związku z nowymi informacjami dotyczącymi istnienia 

konieczności wprowadzenia zmian w używanych środkach ochrony, 

np. w kontroli ich funkcjonowania czy badania incydentów BHP.

Z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego  
dla danego stanowiska muszą się zaznajomić –  
a także potwierdzić zapoznanie się z nią – 
wszystkie osoby pracujące na tym stanowisku.
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Jesteśmy partnerem głównym Akademii Wilfredo Leona – autorskiego 
projektu sportowego siatkarza reprezentacji Polski.

Zespoły Akademii GKS Bełchatów uczestniczą w ligach wojewódzkich i okręgowych  
ŁZPN oraz w licznych turniejach o randze regionalnej i ogólnopolskiej.

P romowanie aktywności fizycznej, która wpływa na rozwój  

dzieci i młodzieży, to jeden z głównych celów, jaki nasza  

Grupa realizuje w obszarze sponsoringu. W ramach programu 

PGE Junior wspomagamy dziecięce kluby sportowe głównie w tych 

regionach, w których prowadzimy działalność biznesową. Dzięki 

zajęciom i rywalizacji najmłodsi wyrabiają w sobie zdrowe nawyki 

związane z aktywnością fizyczną. Zdobywają także umiejętności 

niezbędne w dorosłym życiu, kształtują charakter, podtrzymują  

pasje i rozwijają swoje talenty pod okiem wykwalifikowanych  

trenerów, aby w przyszłości zasilić drużyny seniorskie. 

 

Paleta sportowych aktywności 
Rok temu w programie PGE Junior udzieliliśmy wsparcia 16 zespołom 

amatorskim działającym w różnych dyscyplinach. Kontynuowaliśmy 

współpracę z Akademią GKS Bełchatów (piłka nożna, zapasy), w której 

szkoli się ok. 350 zawodników. Podpisaliśmy kolejną umowę spon-

soringową z PGE Turów Zgorzelec (koszykówka, e-sport), Akademią 

Widzewa Łódź (piłka nożna), TS Legionovią (siatkówka dziewcząt), 

Młodymi Żubrami Białystok (koszykówka) i MKS Avia Świdnik (piłka 

nożna, sekcja bokserska). Wsparcie młodych adeptów jest też ważnym 

elementem umów sponsoringowych zawartych z PGE Spójnią Stargard 

(koszykówka), PGE Stalą Mielec (piłka nożna) i PGE Skrą Bełchatów 

(siatkówka).  

W 2021 r. rozpoczęliśmy współpracę z siatkarską Akademią  

Wilfredo Leona, założoną przez jednego z najpopularniejszych  

reprezentantów Polski w siatkówce. Obecnie w Warszawie i Toruniu 

trenuje w niej łącznie ok. 100 zawodników w wieku od 4 do 14 lat –  

w trzech grupach wiekowych. Akademia prowadzi także obozy  

i treningi otwarte z udziałem założyciela. Wszystko pod hasłem 

„Więcej niż siatkówka”. 

Jesienią 2021 r. wspomogliśmy również Akademię Badmintona 

Roberta Mateusiaka (ABRM Warszawa), której zawodnicy zasilają 

kadrę reprezentacji Polski w badmintonie we wszystkich kategoriach 

wiekowych i z powodzeniem walczą o medale na imprezach międzyna-

rodowych. ABRM jest najlepszym klubem w Polsce w klasyfikacji dzieci 

i młodzieży, a także zwycięzcą Olimpiady Młodzieży. Szkoli się w niej 

ponad 200 młodych sportowców.

Tysiące młodych zawodników i zawodniczek  
Rozpoczęliśmy współpracę z dziewczęcym klubem piłki nożnej. 

Na mocy umowy sponsoringowej zespoły dziecięce i młodzieżowe 

rywalizują pod nazwą PGE Młode Perły Lublin. W klubie szkoli się 

ok. 100 zawodniczek w wieku 7-18 lat. Największym sportowym 

sukcesem „Perełek” jest uzyskany w 2021 r. tytuł drugiego wice- 

mistrza Polski juniorek U-15. 

 

Wspieramy także najbardziej utytułowany klub w historii polskiej 

kobiecej piłki ręcznej – MKS Lublin. Działają w nim drużyny uczest-

niczące we współzawodnictwie we wszystkich kategoriach wieko-

wych, a w sportowej rywalizacji bierze udział ok. 100 zawodniczek 

w wieku od 7 do 19 lat, podzielonych na siedem grup. Najzdolniejsze 

juniorki i młodsze dziewczęta rywalizują ponadto w rozgrywkach  

I i II Ligi Kobiet. Zawodniczki szkolone w grupach młodzieżowych  

są bezpośrednim zapleczem wielokrotnych mistrzyń Polski. 

W 2021 r. do PGE Junior dołączyły także takie kluby jak PGE KPR 

Gryfino (piłka ręczna), Stal Stalowa Wola (piłka nożna), GKS Glinik 

Gorlice (piłka nożna), MKS Pruszków (koszykówka), KS Łomża  

(piłka nożna) i FC Lesznowola (piłka nożna). Łącznie w grupach 

dziecięcych i młodzieżowych wspieranych przez PGE trenuje ponad 

2,5 tys. adeptów.

Piłka nożna, koszykówka, siatkówka, badminton i piłka nożna –  
młodzi pasjonaci tych dyscyplin mogą liczyć na nasze wsparcie.  
Z myślą o dziecięcych i młodzieżowych klubach sportowych  
uruchomiliśmy program PGE Junior. W zeszłym roku pod swoje skrzydła 
wzięliśmy 16 zespołów amatorskich. 

Po medale, 
pasję i silny  
charakter
Aleksandra Dziedzic, PGE SA

Kluby, które wspieramy 

Akademia GKS Bełchatów

Akademia Piłkarska FC Lesznowola

Akademia Avii Świdnik

Akademia Widzewa Łódź

Akademia Piłki Nożnej Łomża

Akademia Piłkarska Stalowa Wola

Akademia Piłkarska PGE GKS Glinik Gorlice

PGE Młode Perły Lublin

Akademia PGE Turów Zgorzelec

Akademia Koszykówki Młode Żubry Białystok

PGE Akademia Koszykówki MKS Pruszków

Akademia Wilfredo Leona

LTS Legionovia

Akademia Badmintona Roberta Mateusiaka (ABRM Warszawa)

MKS Lublin

PGE Junior KPR Gryfino
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Docenianie ma moc

Podnosi efektywność, motywuje, wspiera współpracę, nastawia 
pozytywnie do nowych wyzwań – docenianie odgrywa ważną 
rolę w organizacji i powinno być obecne na każdym jej szczeblu. 
Czy wiesz, jak doceniać swoich współpracowników? 

Centrum Wiedzy i Rozwoju Grupy PGE, Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim 
i Kulturą Organizacji, PGE SA

W pracy, w domu, na spotkaniach z przyjaciółmi czy podczas 

zakupów – wszędzie budujemy relacje, które są ważnym 

elementem życia społecznego. Na nasze samopoczucie 

w grupie oddziałuje również docenianie przez innych. To aspekt, 

który w szczególny sposób wpływa na organizm – badania wykazały, 

że stymuluje podwzgórze, czyli część mózgu pełniącą istotną funkcję 

w gospodarce neuronalnej i hormonalnej. To obszar odpowiadający 

m.in. za przekazywanie serotoniny i dopaminy – związków odpowie-

dzialnych za odczuwanie przyjemności.

Istotny wpływ na organizację
Osoby, które czują się docenione, lepiej śpią, mają lepszy meta-

bolizm i obniżony poziom stresu. W codziennej pracy wyrażanie 

uznania nie tylko sprawia, że człowiek staje się szczęśliwszy dzięki 

wyrzutowi dopaminy, ale również podnosi efektywność nawet 

o 50 proc. i buduje relacje. W organizacjach, w których docenianie 

jest częścią kultury, pracownicy są bardziej skłonni do pozytywnych 

emocji i takich zachowań,  jak pomoc czy współpraca.

Docenianie to także narzędzie zarządcze, którego zalety powinien 

znać każdy menedżer. Nie we wszystkich organizacjach jest jednak 

wykorzystywane na szeroką skalę. Wiele osób sądzi, że takie zacho-

wanie jest niełatwe i nienaturalne. Niechęć do niego może być zwią-

zana z obawą o to, że pracownicy przestaną się starać, nabiorą zbyt 

dużej pewności siebie i zaczną się rozglądać za nową pracą.

Małe wielkie rzeczy 
Jesteś menedżerem? Przypomnij sobie moment, kiedy ktoś docenił 

twoją pracę, wysiłek czy zaangażowanie. Czy po takim podziękowaniu 

spocząłeś lub spoczęłaś na laurach? A może wręcz przeciwnie – 

wpłynęło to na twoje zadowolenie, satysfakcję i dało więcej energii 

do pracy? Każdy z nas ma potrzebę bycia zauważonym, ważnym, 

przydatnym i akceptowanym. Dlatego nie należy obawiać się 

doceniania, bo jest ono pozytywną odpowiedzią, którą przekazujemy 

naszym współpracownikom za wykonaną przez nich pracę. 

W wielu organizacjach panuje przekonanie, że uznanie wobec pracow-

ników wyraża się przede wszystkim przez nagrody pieniężne, 

benefity, awanse i inne działania, które mają wymiar finansowy. 

To ważne i wartościowe rozwiązania, których nie należy eliminować 

z życia organizacji. Jednak tak samo istotne jest zaufanie do pra-

cownika, założenie, że dobrze wykona swoje zadania, zauważenie 

go i zwykłe podziękowanie za wykonaną pracę. To ostatnie można 

zrobić zawsze – w rozmowie osobistej, telefonicznej, wideokon-

ferencji lub za pośrednictwem e-maila, SMS-a czy firmowego 

komunikatora. 

Od wszystkich dla wszystkich 
Kto ma doceniać? Odpowiedź może być zaskakująca. Według 

badania Indeks Doceniania 2019 nie ma znaczenia, kto jest nadawcą – 

ważny jest sam gest. Dlatego powinien być okazywany na wszystkich 

poziomach organizacji: pracownik docenia swoich współpracowników, 

szef – podwładnych, a podwładni – szefa. Sukces zależy od nastawienia 

i tego, jak traktujemy siebie nawzajem.

Jak zatem doceniać z uwzględnieniem powyższych rad? Systema-

tycznie, na co dzień, życzliwie, w formie małych, zwykłych gestów 

i adekwatnych słów, które zyskują ogromne znaczenie, ponieważ 

są szczere i dopasowane do pracownika. Uznania potrzebują tak 

samo pracownicy z krótszym, jak i dłuższym stażem. Ważne jest 

podkreślanie największych osiągnięć, jednak codzienna informacja 

zwrotna sprawia, że pracownicy będą świadomi jakości swojej 

pracy. Przyczyni się to również do budowania poczucia kompetencji, 

a tym samym zwiększy przekonanie pracownika o jego wartości 

dla organizacji. Dlatego dobrze jest zauważać małe i duże sukcesy, 

a także wysiłki wkładane w osiąganie wspólnych celów, by wszystkim 

pracowało się przyjemniej. Doceniajmy się nawzajem, a nasze 

miejsca pracy niech zmieniają się na lepsze.

Docenienie nie musi pochodzić 

zawsze od przełożonego. 

Uznanie od współpracowników 

jest równie motywujące. 
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Jak doceniać – 
na co dzień i od święta

To zbiór 10 sposobów, które zostały opracowane przez 

Międzynarodowy Instytut Great Place to Work®. Choć 

wskazówki zebrano z myślą o menedżerach, mogą być 

stosowane przez pracowników na wszystkich stanowiskach. 

1. Przy indywidualnych spotkaniach z pracownikiem 

pytaj, z czego jest zadowolony, np. co mu się udało 

w ostatnim tygodniu. Zainteresuj się tym – już samo 

dopytanie o szczegóły sprawia, że podwładny czuje się 

zauważony, że szef widzi trud i efekty jego pracy.

2. Chwal pracownika w rozmowach indywidualnych, 

mówiąc konkretnie i szczegółowo, dlaczego to robisz –  

jak jego osiągnięcia, praca i wysiłek wpływają na ostateczny 

efekt (sukces zespołu, wsparcie klienta, wyniki).

3. Na spotkaniach zespołowych dziękuj wszystkim 

np. za współpracę i dzielenie się wiedzą, a także za 

konkretne wydarzenia – wsparcie zespołu we wdrożeniu 

nowego pracownika, sprawne zamknięcie miesiąca, 

wspólne rozwiązanie istotnego problemu czy realizację 

dodatkowego projektu.

4. Dziękuj poszczególnym pracownikom publicznie – 

przed zespołem lub zarządem. Bierz przy tym pod uwagę, 

że są ludzie, którzy bardzo lubią błyszczeć na scenie, 

i tacy, którzy wolą chować się za innymi. Dopasuj sposób 

podziękowań, bo i jedni, i drudzy ich potrzebują.

5. Zostaw na biurku pracownika liścik z podziękowaniem, 

które osobiście napiszesz lub przynajmniej podpiszesz, 

jeśli jest to wydrukowany tekst.

6. Przygotuj kartkę podpisaną przez cały zespół, aby szcze-

gólnie podziękować np. za wniesiony wkład pracy lub 

budowanie wspaniałej atmosfery. Taką kartkę można 

też wręczyć z okazji urodzin, ślubu czy narodzin dziecka.

7. Dziel się z zespołem pozytywnymi informacjami zwrot-

nymi z zewnątrz, np. od innych pracowników czy klientów. 

Nie zakładaj, że zespół wie, że dobrze pracuje. Pewnie, 

że wie! Niech wie również, jakiego ma mądrego szefa!

8. Niespodzianki i przyjemności to miły sposób na dzię-

kowanie indywidualne i (jeszcze lepiej) zespołowe, 

np. poprzez ufundowanie dla wszystkich pizzy czy 

sushi na spotkaniu zespołu, podarowanie pracownikowi 

w podziękowaniu ciekawej książki z dedykacją.

9. Daj pracownikom swój czas i uwagę, traktuj każdego 

indywidualnie, chciej go poznać – jego talenty i problemy, 

a on na pewno poczuje się doceniony.

10. Okazuj pracownikowi zaufanie i zapewniaj samodzielność  

i odpowiedzialność za swoje działanie (z gwarancją 

wsparcia w każdym momencie). Docenisz w ten sposób 

jego zaangażowanie i wiedzę.




