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Szanowni Państwo,

początek roku przyniósł wichury i burze, które 
spowodowały masowe awarie w wielu miejscach 
w Polsce. W kulminacyjnym momencie na wzno-
wienie dostaw prądu tylko na terenie działania  
PGE Dystrybucja czekało blisko 100 tys. odbiorców.  
Do usuwania awarii ruszyło kilkaset brygad pogo-
towia energetycznego z tej spółki, a część z nich 
pracowała również w nocy. Dzięki zaangażowaniu 
naszych energetyków większość awarii usunięto 
w ciągu doby, mimo setek połamanych słupów, 
zerwanych linii czy stacji wymagających naprawy. 

Bezpieczeństwo i pewność dostaw energii elek-
trycznej do odbiorców to jeden z priorytetów  
w działalności naszej Grupy. Choć nad zmienną  
i kapryśną aurą nie da się zapanować, to możemy 
modernizować infrastrukturę i wdrażać nowe 
technologie, które pomogą zminimalizować skutki 
i skalę awarii. Takie inwestycje stanowią ważny 
element strategii PGE do 2030 r. z perspektywą 
do 2050 r. Rozwój sieci dystrybucyjnej umożliwi 
integrację nowo powstających źródeł odnawialnych. 
Dla zapewnienia niezawodności dostaw oraz 
odpowiednich parametrów jakościowych zrealizu-
jemy inwestycje w linie, transformatory, łączność 
cyfrową, magazyny energii oraz nowoczesne  
opomiarowanie, będące elementem inteligentnej 
sieci. Zwrot w kierunku nowych technologii widać 
także w innych obszarach działalności naszej  
Grupy. PGE Systemy, we współpracy z pozostałymi 
spółkami, realizuje projekty, które pozwolą  
przeprowadzić transformację technologiczną  
w całej Grupie. Jej pozytywne skutki odczują 
odbiorcy energii elektrycznej, pracownicy i nasi 
kontrahenci. Zachęcamy do przeczytania o tych 
projektach i najważniejszych inwestycjach  
prowadzonych obecnie w PGE.

Życzymy miłej lektury!
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Priorytet: cyberbezpieczeństwo  
W dobie coraz groźniejszych ataków na sieci i systemy komputerowe 

zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego to jedno  

z głównych wyzwań dla branży IT i obronności kraju. W naszej  

Grupie tym zadaniem zajmuje się spółka PGE Systemy. Obowiązek  

ten regulują nie tylko procedury wewnętrzne, lecz także przepisy 

prawne, m.in. te zapisane w Ustawie o krajowym systemie cyber- 

bezpieczeństwa. Akt ten zakłada zapewnienie efektywnego systemu 

bezpieczeństwa teleinformatycznego na poziomie krajowym,  

a w szczególności niezakłóconego świadczenia kluczowych i cyfrowych 

usług oraz osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeń-

stwa systemów teleinformatycznych, które służą do realizowania 

tych świadczeń. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało 

także, że PGE Systemy jest operatorem usługi kluczowej w rozumieniu 

tej ustawy. Operatorami są też inne spółki naszej Grupy, dla których 

PGE Systemy realizują zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Kolejne 

obowiązki nakładają RODO, a także rekomendacje KNF, którym  

podlega np. PGE Dom Maklerski.

PGE Systemy powołała PGE-CERT – zespół reagowania na incydenty 

komputerowe. Jego zadaniem jest kompleksowa obsługa incydentów 

bezpieczeństwa teleinformatycznego w Grupie oraz minimalizacja 

skutków ich wystąpienia. Zespół współpracuje z instytucjami,  

służbami i organami państwowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeń-

stwo teleinformatyczne, a także z innymi zespołami CSIRT/CERT – 

wymienia z nimi doświadczenia i informacje w zakresie alarmowania, 

obsługiwania oraz ograniczania ryzyk w związku z incydentami  

bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Departament Cyberbezpieczeństwa PGE Systemy, w którego  

obszarze znajduje się PGE-CERT, dba również o edukację pracow- 

ników naszej Grupy – informuje i ostrzega o kolejnych atakach  

oraz cyberzagrożeniach, a także radzi, w jaki sposób chronić przed 

nimi dane i systemy zarówno firmowe, jak i prywatne.

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

O d kilkunastu lat PGE Systemy świadczy usługi informatyczne 

spółkom z naszej Grupy. Początkowo była to tylko obsługa 

aplikacji i wspieranie użytkowników. Później przyszedł  

czas na wprowadzenie nowych, bardziej kompleksowych rozwiązań, 

które miały zastąpić rozproszone i mniej wydajne systemy.  

Powstał Service Desk i zorganizowano Serwis IT pomagający  

użytkownikom w lokalizacjach w całej Polsce. Każdego dnia  

spółka realizuje przedsięwzięcia, które przybliżają PGE do trans- 

formacji technologicznej.

Nowa strategia naszej Grupy zakłada uzyskanie do 2050 r. neutralności 

klimatycznej. Ważnym elementem tych planów jest transformacja 

technologiczna, która pozwoli na rozwój w takich obszarach strate-

gicznych, jak: zarządzanie majątkiem, wsparcie łańcucha dostaw  

i zakupów, administrowanie danymi i relacjami z klientem czy obsługa 

procesów rynków energii i mocy.

Profesjonalne obszary działalności  
Pracownicy PGE Systemy realizują wiele istotnych przedsięwzięć 

biznesowych Grupy. Jednym z nich jest budowa sieci łączności  

dla energetyki – LTE450. Nowy system zapewni niezawodność pracy 

dyspozytorskiej. Będzie wsparciem dla integracji OZE oraz energetyki 

rozproszonej i magazynów energii. Kolejne ważne projekty strategiczne 

to NCB (nowy CRM Billing) oraz Program TZMD (Techniczne Zarządzanie 

Majątkiem Dystrybucji). W spółce realizowane są również inicjatywy 

związane z rozwojem informatycznym naszej Grupy we współpracy 

z firmami Google i Microsoft. Odbywają się szkolenia, zmieniany jest 

sposób tworzenia aplikacji (konteneryzacja) oraz przechowywania  

i analizy danych (chmura). Jednym z najważniejszych zagadnień jest 

także cyberbezpieczeństwo. Pracownicy PGE-CERT stoją na straży 

bezpieczeństwa danych, sieci i systemów działających w PGE. Nieustannie 

podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają certyfikaty, uczestniczą  

w warsztatach. Z kolei osoby pracujące w innych spółkach PGE  

najczęściej korzystają z pomocy kolejnego obszaru działalności spółki, 

tj. Service Desku i Serwisu IT.

W obliczu technologicznej 
transformacji

Strategiczne projekty prowadzone przez PGE Systemy umożliwią 
technologiczną przemianę naszej Grupy. Poprawią także bezpieczeństwo 
systemów ICT, z których korzystamy w organizacji. Zyskają na tym biznes, 
pracownicy i klienci. Rozwój obszaru ICT ma być dźwignią, dzięki której 
będziemy działać sprawniej i efektywniej. 

Renata Grunwald-Kopeć, PGE Systemy

Temat numeru
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Krzysztof Jarosz   

prezes PGE Systemy

Od początku istnienia spółki 

przed jej zespołem stawiane  

były istotne i trudne zadania. 

Ponieważ najważniejszy jest  

dla nas klient, wszystkie działania 

skupiają się na realizowaniu jego 

potrzeb. Budowanie spółki nie skończyło się na jej 

powołaniu. To codzienna praca, doskonalenie się, 

zmiany – wszystko po to, by coraz lepiej wypełniać 

powierzane nam zadania. Dotrzymujemy obietnic – 

obniżyliśmy koszty usług o 20 proc., nie pogarszając 

parametrów SLA. Dodatkowa wartość tych działań 

jest szczególnie ceniona przez naszych pracowników – 

im trudniejsze wyzwanie, tym większa szansa 

sprawdzenia się i rozwoju własnych kompetencji. 

Nowa strategia Grupy i kierunki rozwoju polskiej 

energetyki otwierają kolejne możliwości dla  

obszaru ICT, który staje się kluczowym w PGE.  

Naszym priorytetem jest wspieranie strategii,  

co przy różnorodności poszczególnych linii bizne-

sowych jest ważnym i ciekawym zadaniem, wyma-

gającym poznania i zrozumienia tych obszarów 

działania. Inne potrzeby ma spółka zajmująca się 

energią odnawialną, a inne sieć elektrociepłowni 

czy kopalnia, dlatego świadczenie usług spółkom 

GK PGE jest naprawdę dużym wyzwaniem.

Grzegorz Wojtaszek   

dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa

Działania internetowych oszustów i sposoby cyber- 

ataków wciąż się zmieniają i są coraz bardziej wyra-

finowane. Cyberprzestępcy podnoszą swoje kwali-

fikacje, tworzą nowe narzędzia i znają powszechnie 

stosowane zabezpieczenia, nawet te najnowsze. 

Dlatego mając na uwadze bezpieczeństwo teleinfor-

matyczne naszej Grupy, a także bezpieczeństwo 

energetyczne kraju, PGE Systemy dba o rozwijanie 

kompetencji pracowników w dziedzinie cyberbez-

pieczeństwa. Pracownicy PGE Systemy nieustannie się 

szkolą, zdobywają certyfikaty i nowe umiejętności 

oraz uczestniczą w zawodach zespołów CERT-owych 

(CTF – Capture The Flag). Zespół PGE CERT (CSIRT) 

uzyskał międzynarodową akredytację organizacji 

Trusted Introducer, przeszedł także niezależną 

certyfikację na zgodność z ISO 22301 i 27001.

Spółka prowadzi obecnie dwa duże programy powołane 
przez PGE – LTE450 oraz NCB – oraz kilkanaście projektów 
strategicznych dla Grupy, w tym ok. 115 inicjatyw,  
a w przygotowaniu jest ponad 340 kolejnych. Obsługuje 
20 tys. komputerów i 528 maszyn wirtualnych. PGE 
Systemy tworzą ludzie – to największy i najważniejszy  
kapitał. Kiedy spółka rozpoczynała swoją działalność,  
zespół liczył 25 pracowników, a dzisiaj jest ich prawie 600.

PGE Systemy w liczbach



System). Pierwszy z nich służy do zarządzania majątkiem i pozwoli 

także optymalizować oraz zwiększać efektywność przeprowadzanych 

procesów m.in. poprzez wykorzystanie zgromadzonych danych  

do analiz. Projekt GIS umożliwi natomiast prezentację elementów 

majątku na mapie, jednocześnie pozwalając użytkownikom na 

wykonywanie prac planistycznych, eksploatacyjnych oraz skompliko-

wanych analiz geoprzestrzennych bezpośrednio na tej mapie. Oba 

komponenty będą ze sobą zintegrowane, aby zapewnić korzysta- 

jącemu zunifikowany interfejs.

Przyjęty harmonogram zakłada produkcyjne wdrożenie TZMD  

do 2027 r. – Docelowo z komponentów programu będą mogły korzy-

stać również inne spółki PGE, opierające swój model biznesowy na 

wykorzystywaniu majątku specyficznego dla ich działalności – mówi 

Dariusz Kurowski, dyrektor Departamentu Rozwiązań Branżowych.

Transformacja środowiska pracy   
Od stycznia br. pakiet Office 365 jest uruchamiany w kolejnych  

spółkach naszej Grupy. To zestaw nowoczesnych narzędzi od Microsoft, 

który umożliwia m.in. stworzenie jednej przestrzeni do efektywnej 

wymiany informacji i materiałów w ramach zadań realizowanych  

w komórkach organizacyjnych. Pozwala także na równoczesną pracę 

nad dokumentami – również z osobami spoza GK PGE – zapewniając 

ich wersjonowanie i bezpieczne przechowywanie. Dostęp do  

wszystkich funkcjonalności będzie możliwy za pośrednictwem  

MS Teams.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w intranecie: 

https://ipk.gkpge.pl/strategia/projekty/NSP/Strony/default.aspx 

Nowoczesne podejście do budowy aplikacji   
PGE Systemy współpracuje z Google na wielu płaszczyznach,  

m.in. w obszarze rozwiązań chmurowych. Podstawą tych działań  

są wiedza i umiejętności, dlatego spółka postawiła w pierwszej 

kolejności na przeprowadzenie szkoleń. Skorzystało z nich już ponad 

90 pracowników w ramach programu Kickstart. PGE Systemy pracuje 

nad pierwszymi możliwościami wykorzystania chmury, a w przyszłości 

nad ofertą tego typu rozwiązań, które zostaną umiejscowione  

w naszych centrach przetwarzania danych. Również we współpracy  

z Google spółka chce także przetestować możliwości, jakie daje  

konteneryzacja, czyli nowoczesny sposób pisania aplikacji.

Projekt wOT   
Systemy OT (Operational Technology) to wszelkie narzędzia służące 

do zarządzania oraz monitorowania fizycznych urządzeń, takich jak: 

maszyny produkcyjne, pompy i urządzenia techniczne. W przypadku 

PGE są to urządzenia i systemy sterowania produkcją i przesyłaniem 

energii. Dlatego kolejnym ważnym zadaniem realizowanym  

w PGE Systemy jest Projekt wOT, którego głównymi celami są:

• zwiększenie bezpieczeństwa działania systemów OT i wymiany 

danych z siecią ICT poza obszar produkcyjny,

• zaprojektowanie optymalnej kosztowo i funkcjonalnie strefy 

pośredniczącej w wymianie danych pomiędzy OT i ICT, 

• tworzenie standardowej i optymalnej architektury z możliwością 

powielania dla kolejnych spółek GK PGE.
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B udowa sieci łączności dla energetyki jest jednym z najwa- 

żniejszych przedsięwzięć PGE. W marcu 2021 r. Komitet  

Inwestycyjny w GK PGE wydał decyzję o realizacji projektu  

i wkrótce rozpoczęto wstępne konsultacje rynkowe dotyczące  

kluczowych komponentów sieci. Następnie przygotowano doku-

mentację, na podstawie której zostaną ogłoszone przetargi w trybie 

sektorowych negocjacji.

– Plan działań na kolejne lata zakłada wdrożenie i uruchomienie 

podstawowych usług sieci LTE450 do 2025 r., sukcesywną rozbudowę 

jej zasięgu, udostępnienie standardowych usług łączności, a także 

rozwój nowych, przygotowanych dla energetyki (np. IoT – Internet 

Rzeczy). Zakres wdrożenia przewiduje również realizacje prac poza 

GK PGE, w szczególności dla innych podmiotów z sektora energetyki – 

mówi Damian Zajączkowski, dyrektor Programu LTE450.

Pora na NCB 

Wdrożenie systemu CRM i Billing oraz koordynacja wszystkich  

związanych z nimi zadań i projektów to główne cele programu NCB. 

Obejmuje on także połączenie systemu NCB z wieloma systemami  

informatycznymi, co jest niezbędne dla skutecznego wspierania  

spółek PGE w realizacji procesów obsługi klientów.

NCB składa się z kilku obszarów: dwóch systemów billingowych – 

odrębnych dla PGE Obrót i PGE Dystrybucja, oraz nowoczesnego  

systemu CRM tylko dla PGE Obrót. To rozwiązanie umożliwi  

szybkie wprowadzanie na rynek nowych produktów, a także znacząco 

poprawi i ustandaryzuje pracę w obu spółkach. Będzie systemem 

centralnym, a więc w każdym oddziale pracownicy będą korzystali  

z tych samych formatek i funkcjonalności, jednak część procesów  

będzie realizowana jedynie w centralach. NCB wykorzystany w ramach 

PGE Obrót zostanie w pełni odseparowany od tego używanego  

w PGE Dystrybucja i będzie komunikował się z systemem CSIRE, 

który jest wprowadzany przez PSE. Obecnie trwa postępowanie 

zakupowe. Zakończenie projektu przewidziane jest na pierwszą 

połowę 2025 r.

Techniczne Zarządzanie Majątkiem Dystrybucyjnym  
Program TZMD to kilka projektów wdrożeniowych mających na celu 

zbudowanie kompleksowego rozwiązania wspierającego procesy 

administrowania majątkiem dystrybucyjnym PGE Dystrybucja.  

Do najważniejszych zaliczyć należy wdrożenie systemów EAM 

(Enterprise Asset Management) oraz GIS (Geographical Information 

Informatyczne wyzwania

Do najważniejszych projektów realizowanych przez PGE Systemy należą: 
Program LTE450, nowy CRM i Billing, Techniczne Zarządzanie Majątkiem 
Dystrybucyjnym, wprowadzenie Office 365 oraz wsparcie Technologii 
Operacyjnych (wOT). Co dokładnie kryje się za tymi nazwami?

Renata Grunwald-Kopeć, PGE Systemy

Arkadiusz Kowalski   
zastępca dyrektora 

Departamentu Rozwiązań 

Branżowych w PGE Systemy

Realizacja wdrożenia nowego 

systemu jest ogromnym  

wyzwaniem dla spółek naszej 

Grupy. Wymaga bardzo dużego 

zaangażowania nie tylko ze strony PGE Systemy, 

ale również ze strony biznesowej. To największy 

tego typu projekt w kraju i jeden z największych  

w Europie.

Paweł Westfalewicz   

dyrektor Departamentu 

Architektury w PGE Systemy

Mogłoby się wydawać, że wdro- 

żenie czegoś takiego jak MS Teams 

jest prostym zadaniem. W rzeczy- 

wistości jest inaczej. Obecne 

środowisko pracy osób z GK PGE 

jest skomplikowane i składa się z wielu połączonych 

ze sobą elementów. Przeprowadzanie tej zmiany 

jest działaniem wymagającym dużego zaanga-

żowania wielu osób. Nawet małe ulepszenie czy 

też poprawa ergonomii powodują znaczący efekt 

biznesowy ze względu na skalę.

Marek Czech   

Architekt projektu z PGE Sytemy

Uruchomiliśmy Proof of Concept 

(PoC), w ramach którego zbudo- 

wano środowisko wOT (Hub)  

dla usług centralnych oraz  

wOT (DMZ) w dwóch obszarach – 

Krakowie i Toruniu. 

W wytypowanych lokalizacjach PGE EC utworzono 

zasoby IT nazwane wOT, które stanowią warstwę 

pośrednią pomiędzy strefą OT a ICT. Standaryzowane, 

lokalne zasoby wOT (DMZ) zarządzane są z wOT 

(Hub) w centralnych CPD. Całość tworzy platformę 

sprzętowo-programową zapewniającą infrastruk- 

turę dla zdefiniowanej palety usług, które muszą 

być rozmieszczone lokalnie lub centralnie.

Damian Zajączkowski, dyrektor Programu LTE450, oraz Paweł  
Strzeszewski, główny architekt Programu PLE450, podczas Konferencji 
SiWE w Wiśle w grudniu 2021 r.

Czym jest chmura? 
To sieć serwerów znajdujących się w różnych miejscach na świecie, 
połączonych i działających jak jeden ekosystem. Przechowują  
dane i umożliwiają zarządzanie nimi, obsługują aplikacje oraz 
dostarczają zawartość lub usługi. Zamiast korzystać z plików  
na jednym komputerze lokalnym lub osobistym, można uzyskać  
do nich dostęp z każdego urządzenia połączonego z internetem – 
informacje są dostępne w dowolnym miejscu i czasie.



Jeszcze w 2021 r. blisko 200 osób podjęło naukę w kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych w Centrum Rozwoju Kompetencji. Szacuje się,  

że rozwój technologii OZE do 2050 r. spowoduje konieczność  

zagospodarowania w skali światowej ok. 78 mln t odpadów  

z wyeksploatowanych farm wiatrowych. Równocześnie z rozwojem 

odnawialnych źródeł energii w PGE realizujemy więc projekty, dzięki 

którym będzie można zagospodarować części po zużyciu. Jedną  

z takich inwestycji jest budowa Centrum Badań i Rozwoju GOZ,  

które otworzymy w Bełchatowie już w przyszłym roku.

Offshore – droga do niskoemisyjności
Nasze morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 3,5 GW  

to największe tego typu projekty, które powstaną na Morzu  

Bałtyckim. To nasz ogromny wkład w realizację Europejskiego  

Zielonego Ładu. Morska Farma Wiatrowa Baltica o łącznej mocy 

około 2,5 GW, czyli najbardziej zaawansowany projekt, realizowany  

w dwóch etapach: Baltica-2 i Baltica-3, zostanie wybudowana 

wspólnie z duńskim partnerem – spółką Ørsted. Przewidujemy,  

że pierwsza energia z tego źródła popłynie do odbiorców  

już w 2026 r.

Oprócz tego na morzu PGE realizuje jedną inicjatywę samodzielnie.  

Na początku roku spółka projektowa Baltica-1 podpisała umowę  

z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi o przyłączenie do sieci 

przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-1 o mocy zainstalowanej 

do 896 MW. Jej uruchomienie jest planowane po 2030 r.

Szansę w offshore dla krajowej energetyki widzą również inne polskie 

koncerny energetyczne, stąd decyzja o zacieśnieniu współpracy  

w tym obszarze ze spółkami Skarbu Państwa. Będzie ona polegała  

na wspólnym ubieganiu się o stosowne pozwolenia lokalizacyjne, 

zwane pozwoleniami na wznoszenie sztucznych wysp, by razem  

podjąć się czterech kolejnych projektów na Bałtyku. Trzy z nich planujemy 

realizować wspólnie z Eneą, a jeden z Tauronem. Długoterminowy 
 

cel w obszarze morskiej energetyki wiatrowej to 6,5 GW mocy  

do 2040 r. W tym czasie na naszym morzu powstanie około 11 GW 

mocy w tej technologii. Ponad połowa zostanie osiągnięta przy 

udziale PGE.

Obecnie nasze inwestycje na Morzu Bałtyckim realizujemy na  

podstawie trzech pozwoleń lokalizacyjnych uzyskanych w 2012 r.  

W listopadzie 2021 r. złożyliśmy kolejne wnioski na dwa takie  

pozwolenia, a 26 stycznia 2022 r. na trzy następne, co oznacza,  

że na tę chwilę mamy złożonych w sumie pięć wniosków.

Najnowocześniejsza inwestycja gazowa w Europie
Budowa bloków gazowo-parowych o mocy 1,4 GW w Elektrowni 

Dolna Odra ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. 

Obiekt będzie stanowił rezerwę dla powstających na Bałtyku  

morskich farm wiatrowych. Pod koniec 2021 r. projekt, którego  

wartość wynosi blisko 5 mld zł, był zrealizowany w ponad  

40 proc. Jego oddanie do użytku zaplanowano przed  

końcem 2023 r.

Projekt realizowany w Elektrowni Dolna Odra należy do ścisłej  

czołówki najnowocześniejszych elektrowni gazowych w Europie  

i jest jednym z kluczowych elementów transformacji naszej Grupy  

w kierunku niskoemisyjnym. Elastyczna technologia wytwarzania  

w tego typu obiektach umożliwi stabilizację systemu i będzie  

istotnym wsparciem dla licznych lądowych farm wiatrowych  

na Pomorzu i morskich farm powstających na Bałtyku.
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Z ałożenia Europejskiego Zielonego Ładu i pakiet Fit for 55  

znajdują realne odzwierciedlenie w polskiej polityce energe- 

tycznej. Jako największa grupa działająca w tej branży  

w naszym kraju jesteśmy liderem lokalnej transformacji energetycznej. 

To my wyznaczamy kierunek zmian. Rozpoczynamy proces, który  

w sposób przemyślany i bezpieczny doprowadzi nas do osiągnięcia 

zeroemisyjności w 2050 r. Nowoczesne rozwiązania, w które  

inwestujemy dzisiaj, z czasem zmienią oblicze krajowego sektora 

energetycznego.

Dekarbonizacja oznacza zmiany 
Dla regionu bełchatowskiego odejście od energetyki konwencjonalnej 

wiąże się z poważnymi społecznymi i ekonomicznymi konsekwen-

cjami. Dlatego już dzisiaj podejmujemy decyzje, które zabezpieczą 

przyszłość naszych pracowników i mieszkańców tych terenów.  

W pierwszej fazie na transformację tego obszaru zamierzamy  

przeznaczyć blisko 5 mld zł. W ramach Terytorialnego Planu  

Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego zgłosiliśmy 

projekty, wśród których są m.in. inwestycje w nisko- i zeroemisyjne 

źródła energii. Są to plany stworzenia farm wiatrowych o mocy  

blisko 100 MW, farm fotowoltaicznych o mocy około 600 MW  

i magazynów energii o mocy do 300 MW.

Z myślą o przyszłości regionu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Łódzkiego stworzyliśmy miejsce, w którym pracownicy 

branży energetycznej mogą zdobyć nowe umiejętności specjalistyczne. 

Miniony rok był dla naszej Grupy czasem podejmowania odważnych  
decyzji i realizowania znaczących przedsięwzięć. Rozwijając energetykę  
nisko- i zeroemisyjną, a także modernizując infrastrukturę, zmieniamy oblicze 
polskiego sektora energii.

Nasze inwestycje zmieniają  
polską energetykę
PGE SA
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Motywacją do podjęcia wspólnych działań spółek Skarbu 
Państwa w obszarze morskiej energetyki wiatrowej jest 
uzyskanie efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych 
inwestycji. Współpraca jest uzasadniona m.in. dużą  
konkurencją – rośnie bowiem liczba podmiotów chcących 
pozyskać pozwolenia lokalizacyjne i rozwijać energetyczne 
projekty wiatrowe na obszarze polskiej wyłącznej strefy 
ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Nasz program offshore zakłada na początkowym etapie 
budowę farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 3,5 GW. 
Uruchomienie pierwszej części projektu Morskiej Farmy 
Wiatrowej Baltica, czyli Baltica-3, o mocy ok. 1045 MW, 
jest planowane na 2026 r. Kolejny etap, czyli Baltica-2,  
o mocy ok. 1500 MW, ma być oddany do 2027 r.  
Po 2030 r. uruchomiona zostanie elektrownia wiatrowa 
Baltica-1 o mocy do 896 MW. Długoterminowa wizja 
rozwoju PGE w obszarze offshore zakłada posiadanie  
co najmniej 6,5 GW mocy w tej technologii do 2040 r.



Kluczowy kierunek zmian
We wszystkich lokalizacjach, w których mamy aktywa ciepłownicze, 

planujemy odejść od wytwarzania energii z węgla do 2030 r.  

Do produkcji ciepła będziemy wykorzystywać gaz, odpady komunalne, 

biomasę, a także ciepło odpadowe i energię odnawialną.

15 października 2021 r. rozpoczęliśmy budowę elektrociepłowni 

Nowa Czechnica w Siechnicach na Dolnym Śląsku. Będzie ona miała 

kluczowe znaczenie dla aglomeracji wrocławskiej i w 2024 r. zastąpi 

tamtejszą elektrociepłownię węglową.

W 2021 r. wybraliśmy również wykonawców budów kotłowni 

rezerwowo-szczytowych w Kielcach, Bydgoszczy, Gorzowie  

Wielkopolskim i Rzeszowie. W wypadku dwóch ostatnich  

miast nasz wkład w nowe kogeneracyjne jednostki gazowe  

przyczyni się do całkowitego wyeliminowania węgla przy produkcji 

ciepła. Natomiast mieszkańcy Gdańska za sprawą oddanych  

do eksploatacji pierwszych w Polsce kotłów elektrodowych zasila-

nych energią elektryczną uzyskają źródło, które po uruchomieniu  

morskich farm wiatrowych będzie zasilane w 100 proc. zieloną 

energią. Realizacja tego projektu kosztowała ponad 80 mln zł  

i trwała dwa lata.

Budowa i modernizacja infrastruktury dystrybucyjnej
Pod koniec 2021 r. zakończyliśmy trzeci etap najważniejszej  

inicjatywy energetycznej na Mazowszu. Stacja elektroenergetyczna 

110/15 kV w Czosnowie wraz z powstającymi liniami wysokiego 

napięcia poprawią bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej  

i umożliwią przyłączanie do sieci nowych obiektów. Węzeł  

Czosnów to najdroższe i największe przedsięwzięcie sieciowe  

PGE w tym województwie.

Do najważniejszych zagadnień transformacji energetycznej  

w Polsce należy również budowa nowoczesnej łączności dla sektora 

energetyki, zapewniająca niezawodną i bezpieczną transmisję 

danych. W tym celu od ponad dwóch lat w naszej Grupie trwają 

prace nad wymaganiami dla sieci łączności specjalnej LTE450. W tym 

roku program wszedł w etap inwestycyjny – uruchomiono pierwsze 

przetargi i podpisano porozumienie w sprawie pilotażu usług sieci 

łączności specjalnej w technologii LTE w pasmie 450 MHz na obszarze 

koncesyjnym spółki Tauron.

Z myślą o komforcie pracy i podnoszeniu standardów obsługi  

klientów w 2021 r. oddaliśmy do użytku nową siedzibę Rejonu  

Energetycznego Legionowo i Posterunku Energetycznego Wisznice. 

Nie mniej ważne jest finansowanie zaplecza szkoleniowego dla 

pracowników PGE Dystrybucja. W październiku ub.r. udostępniliśmy 

przebudowany i zmodernizowany poligon w Krasnobrodzie. 

To jedno z niewielu miejsc w kraju, w których możliwe jest prowa-

dzenie szkoleń w technologiach prac pod napięciem w sieciach  

średniego i niskiego napięcia.
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Na poligonie w Krasnobrodzie prowadzone są szkolenia zgodne z najnow-
szymi instrukcjami prac pod napięciem, które zostały opracowane przez 
PTPiREE.

Dla zapewnienia niezawodności dostaw oraz odpowiednich parametrów jakościowych modernizujemy m.in. linie, transformatory i stacje.
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Technologia oparta na połączeniu pracy kotłów  
elektrodowych i olejowych, a docelowo gazowych 
w Elektrociepłowni Gdańskiej wesprze stopniową 
dekarbonizację dostępnych mocy w perspektywie lat 
2025-2028. Pierwsza para bloków węglowych zostanie 
wyłączona z eksploatacji jeszcze przed 2030 r.  
Zastąpią je bloki gazowo-parowe. Taka konfiguracja  
i transformacja urządzeń, a przede wszystkim wprowa-
dzenie do miksu paliwowego gazu, jako podstawowego 
paliwa, a także oleju i energii elektrycznej zapewni 
optymalną pracę elektrociepłowni.

Węzeł Czosnów to najdroższa i największa inwestycja 
sieciowa PGE na Mazowszu. Główny Punkt Zasilający 
(GPZ) i dwa tory linii kablowej 110 kV o długości 14,8 km 
łączą istniejący GPZ Łomianki z nową stacją 110/15 kV  
w Czosnowie. W 2021 r. wybudowano kolejną linię  
wysokiego napięcia 110 kV, która łączy Legionowo, 
Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów i Łomianki. Ze względu 
na zagospodarowanie i ukształtowanie terenu, a także 
aspekty środowiskowe 6,6 km linii poprowadzono  
podziemnym kablem pod Wisłą. Ostatni, czwarty  
etap tego zadania to zamknięcie pierścienia energe- 
tycznego liniami wysokiego napięcia ze stacji 400/110 kV 
Mościska do stacji 110/15 kV w Łomiankach i stacji 
110/15 kV Czosnów.

25 listopada 2021 r. nastąpiło uroczyste wmurowanie 
kamienia węgielnego pod budowę dwóch bloków gazowo-
-parowych przy Elektrowni Dolna Odra. Wyprodukują 
energię elektryczną równą zapotrzebowaniu ok. 2,5 mln 
gospodarstw domowych, a przy tym przyczynią się do 
ograniczenia emisji CO2 o 2-3 mln t rocznie. Inwestycja 
o wartości blisko 5 mld zł będzie największą i najnowo-
cześniejszą elektrownią gazową w Polsce. Uruchomienie 
nowych bloków gazowych nastąpi IV kwartale 2023 r.

Budowa nowej elektrociepłowni w Siechnicach to jedno 

z naszych kluczowych przedsięwzięć. Dzięki zastosowaniu 

najlepszej dostępnej technologii w znaczący sposób 

wzrośnie sprawność i efektywność wytwarzania.  

Produkcja energii skojarzonej, która powstaje z paliwa 

gazowego, jest skutecznym narzędziem w walce  

o niską emisję.

–  tyle kosztowała realizacja pierwszych w Polsce 
kotłów elektrodowych zasilanych energią  
elektryczną, które powstały w Gdańsku.  
Dzięki nim możliwa będzie produkcja ciepła  
bez użycia węgla. 

80 mln zł

Kolejne zielone źródło energii
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D ofinansowanie pozyskano w ramach działania Programu  

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 

„Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebu-

dowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania 

energii z OZE”. Jego zakres obejmuje rozbudowę głównych punktów 

zasilających w Wilkołazie (kwota dotacji to ok. 9,1 mln zł)  

i Abramowicach (blisko 35 mln zł wsparcia). Część środków –  

ok. 17 mln zł – zostanie przeznaczona na budowę stacji GPZ Felin 

w Świdniku przy ul. Brzegowej, a nieco ponad 10 mln zł to finanse 

pozyskane na budowę GPZ w miejscowości Huszlew.

Dzięki tym inwestycjom zwiększają się możliwości przyłączania 

nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci 

elektroenergetycznej operatora systemu dystrybucyjnego, jakim  

jest PGE Dystrybucja.

Przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięć w Wilkołazie, 

Abramowicach, Huszlewie i Lublinie wyniesie ponad 126 mln zł. 

Jeszcze więcej dla środowiska
W minionym roku PGE Dystrybucja podpisała w sumie pięć umów  

o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 79 mln zł.  

Poza wymienionymi zawarto także porozumienie dotyczące  

działania „Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gmin 

Olecko i Świętajno w celu stworzenia warunków do przyłączenia 

jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

Nowe projekty,  
milionowe  
dotacje

Ponad 71 mln zł z Ministerstwa Klimatu i Środowiska otrzymała  
PGE Dystrybucja na rozbudowę infrastruktury głównych punktów zasilania. 
Nowe inwestycje oznaczają większe możliwości przyłączania mocy 
wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej.

PGE Dystrybucja 

Jarosław Kwasek   

prezes zarządu PGE Dystrybucja

Środki otrzymane z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko zdecydowanie przy-

spieszą modernizację i budowę 

naszych stacji elektroenerge-

tycznych, a tym samym przyczynią się do poprawy 

zdolności przesyłowych i zmniejszenia strat ener-

getycznych. Dofinansowanie jest również szansą 

na zwiększenie liczby instalacji OZE, a dzięki nim 

na poprawę jakości powietrza.

Spółka sukcesywnie modernizuje i rozbudowuje infrastrukturę  
energetyczną. W 2021 r. skupiła się m.in. na kompleksowej modernizacji 
stacji 110/15 kV Dylewo.

Umowy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska podpisano  
31 grudnia 2021 r. Spółkę PGE Dystrybucja reprezentowali prezes  
Jarosław Kwasek i wiceprezes Zbigniew Dżugaj.
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projektu bloku gazowo-parowego w Rybniku i ograniczenie  

emisji CO2 z ciepłownictwa w Zgierzu, Kielcach i Bydgoszczy. 

Najważniejszy, wspólny głos 
Pozyskanie kapitału w wyniku proponowanej emisji akcji stanowi 

optymalną formę zdobycia środków finansowych na realizację 

wymienionych projektów. Jednak na takie rozwiązanie musi wyrazić 

zgodę nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. Przepro-

wadzenie emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru może 

umożliwić zmaksymalizowanie uzyskanych na ten cel kwot, a także 

ograniczyć koszty. Proponowana uchwała przewiduje, że obecni  

akcjonariusze, którzy spełnią określone w tym dokumencie kryteria 

i na koniec dnia rejestracji na walne zgromadzenie będą posiadać 

więcej niż 0,10 proc. akcji w kapitale zakładowym PGE SA, będą  

mogli skorzystać z prawa pierwszeństwa przydziału. 

Wojciech Dąbrowski   
prezes zarządu PGE SA

Zależy nam na zintensyfikowaniu 

działań w ramach realizacji ambit-

nych celów transformacyjnych, 

które wyznaczyliśmy w strategii 

naszej Grupy. Wymaga to dodat- 

kowych środków na rozwój. Cel to pozyskanie  

ok. 3,2 mld zł. Te fundusze przeznaczymy na rozwój 

kapitałochłonnych projektów inwestycyjnych, jak 

kablowanie sieci dystrybucyjnej, nowe plany fotowol-

taiczne, akwizycje lądowych farm wiatrowych i farm 

słonecznych, a także niskoemisyjne źródła gazowe. 

Chcielibyśmy, aby w ofercie wzięli udział przede 

wszystkim nasi dotychczasowi, najwięksi inwestorzy.  

Ś rodki finansowe pochodzące z planowanej emisji umożliwią 

dostosowanie się PGE do przekształceń regulacyjnych  

i zmieniającego się otoczenia rynkowego. Wpłynie to korzy- 

stnie na realizację celów strategicznych, a także zaowocuje wzrostem 

wartości dla inwestorów. 

– Nasi akcjonariusze dobrze przyjęli nową strategię i rozumieją 

konieczność przeprowadzenia transformacji energetycznej.  

Konsekwentna realizacja przedsięwzięć przeobrażających naszą  

Grupę zwiększa zaufanie do spółki wśród inwestorów, a także 

wzmacnia jej pozycję konkurencyjną, wiarygodność i stabilność – 

podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes PGE SA.

Nowa szansa dla zielonej zmiany  
Planowana emisja pozwoli na przyspieszenie realizacji projektów 

w latach 2022-2026 w trzech obszarach:

• dystrybucja przyszłości, w ramach której chcemy zwiększyć 

udział linii kablowych, przyspieszyć przebieg wprowadzania  

inteligentnych liczników, a także wzmocnić efektywność  

procesów przyłączeniowych nowych odbiorców i źródeł  

wytwarzania energii;

• intensyfikacja rozwoju OZE obejmująca realizację programu rozwoju 

mocy fotowoltaicznych, jak również pozyskanie środków na akwi-

zycje projektów lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych;

• dekarbonizacja – poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych –  

w zakresie której chcemy pozyskać środki na finansowanie  

3,2 mld zł – tyle wpływu mogą przynieść naszej Grupie emisje akcji  
serii E. Pozyskany kapitał zostałby przeznaczony na realizację projektów 
związanych z rozwojem sieci dystrybucyjnej OZE i dekarbonizacją 
aktywów wytwórczych. 

Transformacja  
energetyczna  
ze wsparciem inwestorów
PGE SA

Opinie agencji ratingowych 
Planowaną, nową emisję akcji PGE SA pozytywnie oceniły agencje  
ratingowe Moody’s oraz Fitch. Obie instytucje stwierdziły w komentarzach,  
że będzie to działanie korzystne dla profilu kredytowego spółki.



O dczyt lub wymiana licznika, kontrola legalności poboru  

energii elektrycznej czy prace związane z eksploatacją  

układu pomiarowego – to najczęstsze powody wizyt  

pracowników PGE Dystrybucja u klientów. W związku z pandemią,  

a także z nasilonymi działaniami oszustów, którzy podszywają się  

pod przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych, w tym  

naszej Grupy, spółka przygotowała specjalną ulotkę. 

Wszystko w jednym 
Broszura stanowi zbiór najważniejszych informacji na temat  

możliwych wizyt w lokalach odbiorców. Kontakty bezpośrednie  

są najczęściej związane z odczytami wskazań liczników, ale w opraco-

waniu przywołano również pozostałe powody. Wskazano też,  

kto i na jakich zasadach może się pojawić w domu klienta, a także 

jakie środki bezpieczeństwa należy zastosować. Zwiększanie  

świadomości odbiorców w tym zakresie pomaga w minimalizowaniu 

ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ulotka ma ponadto 

zwrócić uwagę na nieuczciwe praktyki oszustów, którzy wykorzystują 

niewiedzę i udają przedstawicieli podmiotów branży energetycznej. 

Działania bez obaw
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i ochrona klientów w czasie 

pandemii COVID-19 to priorytety w działaniach PGE Dystrybucja. 

Wszelkie prace eksploatacyjne przy układach pomiarowych, również 

te związane z odczytami wskazań liczników i przyłączaniem  

mikroinstalacji, są realizowane z zachowaniem odpowiednich 

środków bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 

sanitarnymi. To właśnie bezpieczeństwo pracowników determinuje 

niezawodność dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Bezpieczeństwo  
przede wszystkim 

Jak przebiega wizyta przedstawicieli PGE Dystrybucja u klientów?  
O jakich zasadach należy pamiętać w czasie pandemii? Odpowiedzi  
na te pytania znalazły się w specjalnej broszurze przygotowanej  
przez spółkę dla odbiorców.

PGE Dystrybucja
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Zielona energia

Wygrane aukcje

Nasze cztery projekty fotowoltaiczne wygrały aukcję OZE organizowaną  
przez Urząd Regulacji Energetyki. Do końca 2023 r. powstaną instalacje PV  
o łącznej mocy ok. 28 MW.

Maciej Gelberg, PGE Energia Odnawialna

N owe systemy pojawią się w województwach: łódzkim,  

podkarpackim, opolskim i podlaskim. Trzy z nich: PV Wola 

Jedlińska, PV Lesko 2 i PV Opole to małe instalacje o mocy  

do 1 MW. Z kolei czwarta – PV Augustynka – jest dużą farmą  

słoneczną o mocy 25 MW. 

Poczwórny sukces
Wszystkie elektrownie zostaną uruchomione do końca 2023 r.  

Do ich budowy wykorzystamy nowoczesne moduły fotowoltaiczne, 

których parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej  

produktywności w warunkach pogodowych typowych dla stref  

klimatycznych występujących w Polsce. W ramach przedsięwzięcia 

obok farm PV powstanie infrastruktura towarzysząca, związana  

z wyprowadzeniem mocy.

– To kolejny w tym roku sukces PGE Energia Odnawialna. W czerwcu 

19 projektów fotowoltaicznych należących do spółki wygrało aukcję 

na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach OZE do 1 MW.  

Przy finansowaniu inwestycji słonecznych nie będziemy jednak 

ograniczać się jedynie do systemu wsparcia. Farmy PV zamierzamy 

budować również na podstawie PPA – długoterminowych kontrak- 

tów na sprzedaż energii. W 2021 r. podpisaliśmy w tej sprawie  

m.in. siedmioletnią umowę z PGE SA, a także nawiązaliśmy współ- 

pracę z Grupą Raben – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu  

PGE Energia Odnawialna.

Zielone wsparcie 
Organizowana przez Urząd Regulacji Energetyki aukcja skierowana 

była do wytwórców energii elektrycznej w instalacjach fotowol- 

taicznych oraz elektrowniach wiatrowych na lądzie. Zwycięzcami  

zostały podmioty, które zaoferowały cenę sprzedaży energii  

na poziomie nie wyższym niż 278,87 zł/MWh – w przypadku instalacji  

do 1 MW, oraz 261,07 zł/MWh w projektach o większej mocy.  

W zamian otrzymały gwarancję, że w ujęciu realnym cena ta nie  

zmieni się w całym 15-letnim okresie wsparcia. PGE Energia Odnawialna 

uzyskała dla PV Augustynka najlepsze finansowanie spośród wszystkich 

podmiotów startujących w aukcji na duże projekty słoneczne. 

Wszystko zgodnie z planem
Według nowej strategii PGE zamierza osiągnąć neutralność  

klimatyczną do 2050 r. Realizacja tego celu będzie możliwa  

m.in. dzięki zaopatrzeniu się w nisko- i zeroemisyjne źródła energii 

oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwesty- 

cyjnego jest Program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. 

instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie naszej 

Grupy na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel  

ok. 3 tys. ha gruntów, na których mogą powstać farmy o mocy ponad 

2000 MW. Ponadto w 2021 r. spółka uzyskała pozwolenie na realizację 

nowych projektów o łącznej mocy blisko 200 MW. W kolejnych latach 

ten proces jeszcze przyspieszy, co pozwoli nam rokrocznie ogłaszać 

przetargi dotyczące fotowoltaiki na 300-400 MW.

Obsługa klienta
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Wizyty naszych przedstawicieli

Prace w czasie pandemii   
Realizujemy je tylko wówczas, gdy możliwe 

 jest ich bezpieczne wykonanie. 

O co mogą poprosić?  
O przewietrzenie pomieszczenia, zdezynfekowanie  

klamek i drzwi, zachowanie odległości 1,5-2 m.

Powody osobistego kontaktu 
Odczyt lub wymiana licznika, kontrola legalności poboru 

energii elektrycznej, sprawdzenie eksploatacyjne.

  

Kto może cię odwiedzić?  
Pracownik PGE Dystrybucja lub upoważniony  

przedstawiciel firmy zewnętrznej mający przy sobie  
identyfikator ze zdjęciem.
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Z ielona energia to nie przyszłość – to już rzeczywistość.  

Aby wyróżnić się na tle konkurencji, potrzeba idealnie  

dopasowanych ofert. Jak podkreśla prezes zarządu  

PGE Obrót, to właśnie linia PRO EKO jest odpowiedzią biznesową  

na potrzeby klientów, którzy szukają najbardziej optymalnych  

rozwiązań w zakresie OZE.

Na czym polegała pilotażowa część projektu?

Mariusz Rędaszka: W pierwszym etapie postawiliśmy na instalacje 

fotowoltaiczne o mocy do 50 kWp dla gospodarstw domowych  

na terenie działania naszej spółki. Następnie skupiliśmy się  

na ofertach biznesowych.

Jakie efekty przyniosła ta sprzedaż?

M.R.: Oprócz mikroinstalacji dla domów mamy podpisane umowy  

na instalacje dla większych podmiotów, takich jak polski Exatel  

czy firma Soudal, która jest czołowym producentem chemii  

budowlanej na świecie. 

Jeśli chodzi o instalacje PV, rynek jest nasycony i konkurencyjny. 

Czym wyróżnia się oferta PGE? 

M.R.: Proces kontaktu z klientem zaprojektowaliśmy całkowicie  

od nowa. Naszym celem było uniknięcie niepotrzebnych schematów 

i uchwycenie najbardziej aktualnych oczekiwań wobec sprzedawcy. 

Dlatego przeszkoliliśmy dodatkowo doświadczonych ekspertów.  

Dzięki temu zyskaliśmy unikalne kompetencje, które pozwalają  

nie tylko sprzedawać zielone produkty, ale przede wszystkim prowa-

dzić klientów w zielonej zmianie.  

Jaki rezultat przyniosło takie podejście? 

M.R.: Nasi handlowcy zyskują bardzo wysokie oceny z uwagi  

na przygotowanie merytoryczne i opiekę nad klientami na każdym 

etapie inwestycji – od planowania i analiz, przez dobór komponentów, 

po uruchomienie instalacji.

W jaki sposób realizowane są inwestycje w ramach linii PRO EKO?

M.R.: Na początku przeprowadzamy analizy potrzeb energetycznych  

i możliwości poszczególnych podmiotów. Później projektujemy  

instalacje wraz z doborem komponentów. Dalszymi etapami  

są wykonanie i uruchomienie instalacji. Obserwujemy, jak szybko  

rozwija się segment OZE i jak dobrze polskie przedsiębiorstwa radzą 

sobie w tym obszarze – jako lider korzystamy z ich kompetencji i łączymy 

je z naszym doświadczeniem, zapraszając ich do współpracy jako  

partnerów biznesowych.

W jaki najprostszy sposób można zapoznać się z tą ofertą? 

M.R.: Zainteresowani mogą wypełnić formularz na stronach gkpge.pl  

i pge-obrot.pl, który zostanie skierowany na specjalną skrzynkę  

obsługiwaną przez wyznaczonych pracowników. Pozwala to na  

bezpośrednie zgłoszenie zainteresowania, bez konieczności kontaktu 

z infolinią lub osobistego odwiedzenia Biura Obsługi Klienta.

Jakie są plany rozbudowy ofert w ramach PRO EKO? 

M.R.: Rozwój determinują przede wszystkim dynamika rynku  

i zmieniające się oczekiwania klientów. Nowoczesne produkty i usługi 

w zakresie OZE to naturalna ścieżka rozwoju portfolio produktowego 

PGE, będąca realizacją strategii rozwoju Grupy, jeśli chodzi  

o sprzedaż detaliczną. 

Na co wobec tego mogą liczyć klienci PGE po zakończonym  

pilotażu?

M.R.: Planujemy rozwój produktowy w obszarze OZE, np. dołączając  

do naszej oferty pompy ciepła. Trudno z naszego punktu widzenia  

nie interesować się również magazynami energii.

Rozmawiał Mariusz Majewski, PGE Obrót

Pilotaż był skierowany m.in. do klientów z obszaru działania  
PGE Dystrybucja, chcących skorzystać z instalacji PV w swoich domach. 

Zakończył się pilotaż projektu PRO EKO, którego założeniem jest rozwój  
linii ekologicznych produktów i usług. O efektach tych próbnych działań  
i wyciągniętych z nich wnioskach opowiada Mariusz Rędaszka,  
prezes zarządu PGE Obrót.

PGE Obrót

Mocny start, zielona meta 

R osnące zainteresowanie elektronicznymi narzędziami to 

rezultat coraz większej świadomości klientów w obszarze 

zarówno ekologicznym, jak i cyfrowym. To także wynik 

aktywności PGE Obrót w tym zakresie. Przez cały 2021 r. spółka 

podejmowała działania zachęcające do korzystania z PGE eFaktury, 

podkreślając przy tym bezpieczeństwo i komfort tego rozwiązania.

W sierpniu ub.r. PGE Obrót ruszyła z wyjątkową akcją charytatywną. 

Spółka postanowiła, że za każdego klienta, który zdecyduje się przejść 

na PGE eFakturę, wesprze – za pośrednictwem Fundacji PGE – 

działalność opiekunek w hospicjum dla dzieci prowadzonym przez 

Fundację Gajusz.  

 

Zrealizowała także kampanie SMS-owe informujące o możliwości 

zmiany sposobu otrzymywania faktur na elektroniczny. Odbiorcy 

decydujący się na takie rozwiązanie mogli liczyć na specjalne rabaty  

w PGE eSklepie. 

 

Teraz jeszcze łatwiej  
PGE Obrót stale usprawnia proces przechodzenia na eFakturę. 

Oprócz tradycyjnych sposobów, takich jak wypełnienie formu- 

larza zgody czy aktywowanie usługi podczas wizyty w BOK,  

spółka na swojej stronie internetowej udostępniła także  

specjalny eFormularz. 

 

Dlaczego warto?  
Rozwiązanie oferowane przez PGE Obrót to nie tylko wyraz  

troski o środowisko naturalne poprzez ograniczenie papieru.  

To również komfort klienta, dla którego faktura jest stale dostępna 

po zalogowaniu się w elektronicznym biurze obsługi – PGE eBOK 

(www.ebok.gkpge.pl). Dzięki temu nie trzeba przechowywać  

stosu dokumentów i pamiętać, gdzie są. W każdej chwili klient  
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ma dostęp do wszystkich faktur i nie musi ich gromadzić  

w wersji papierowej.

 

PGE eFaktura to także oszczędność czasu. Dokument trafia  

do klienta w momencie wystawienia. Nie trzeba więc czekać  

na przesyłkę, chodzić do banku lub na pocztę ani wypełniać druków 

polecenia przelewu. Wszystko można zrobić za pomocą jednego 

kliknięcia bez wychodzenia z domu, w dowolnym i dogodnym  

dla siebie momencie. 

 

Ważnym aspektem jest bezpieczeństwo. Faktury elektroniczne  

w systemach internetowych są chronione wybranym przez klienta 

hasłem. Dzięki temu nie trafią w niepowołane ręce.

Już ponad milion klientów PGE Obrót wybrało elektroniczną fakturę, 
rezygnując z jej papierowej wersji. To efekt prowadzonych przez spółkę 
działań edukacyjnych i informacyjnych, które wzmacniają świadome  
i ekologiczne wybory konsumentów.

Mamy milion
Katarzyna Stącel, PGE Obrót

1 015 740  
klientów korzysta z PGE eFaktury (stan na 31 grudnia 2021 r.)

Prawie 3 500 000  
elektronicznych rozliczeń wysłaliśmy do klientów w 2021 r. 

Ponad 350 000  
klientów wybrało PGE eFakturę, rezygnując  
z papierowej wersji dokumentu

Aby aktywować PGE eFakturę, w eFormularzu 
należy uzupełnić wymagane dane (osoba  
fizyczna / firma, PESEL / NIP), podać adres e-mail, 
numer klienta i wyrazić zgodę na otrzymywanie 
faktur drogą elektroniczną. 



Tylko w 2021 r. PGE Energia Ciepła przekazała najbardziej potrzebującym aż 490 tys. zł w ramach programu „Dzielimy się ciepłem”.

Wsparcie  
dla potrzebujących
PGE Energia Ciepła od lat realizuje program „Dzielimy się ciepłem” 
w lokalizacjach, w których prowadzi swoją działalność.  
Inicjatywa ma na celu pomoc osobom i instytucjom poprzez 
dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. 
Skierowana jest do najbardziej potrzebujących odbiorców,  
w tym organizacji pożytku publicznego korzystających z ciepła 
sieciowego. W 2019 r. program został wyróżniony przez Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu wśród 60 projektów, które miały 
największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu.  
Był także nominowany do Nagrody Obywatelskiej przyznawanej 
przez Prezydenta RP.

H istoria przedsięwzięć związanych ze wsparciem społecznie 

wrażliwych odbiorców liczy ponad 10 lat. Od 2019 r. lokalne 

programy pomocowe prowadzone są w ramach ogólnopolskiego 

projektu PGE Energia Ciepła. Tylko w 2021 r. spółka wspomogła  

37 organizacji pożytku publicznego łączną kwotą 490 tys. zł. 

Pomoc po bydgosku 
Po raz drugi miejscowa elektrociepłownia podzieliła się ciepłem  

z potrzebującymi. W tej edycji dwóch beneficjentów z miasta,  

tj. Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

oraz schronisko dla zwierząt, otrzymało dofinansowanie na łączną 

kwotę 30 tys. zł. Symboliczne wręczenie czeków odbyło się  

na początku stycznia w siedzibie bydgoskiego oddziału  

PGE Energia Ciepła SA. 

Gorzów Wielkopolski w akcji  
Kolejny rok z rzędu pomoc popłynęła także do mieszkańców północnej 

stolicy województwa lubuskiego. Pieniądze zostały przekazane 

Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie. 30 tys. zł przeznaczono 

na uregulowanie rachunków za ciepło oraz ciepłą wodę użytkową 

dla najbardziej potrzebujących rodzin. – Cieszymy się, że kolejny raz 

możemy wesprzeć gorzowian. Szczególnie tych, którzy korzystają  

z ciepła systemowego dostarczanego przez nas w bezpieczny  

i przyjazny dla środowiska sposób – powiedział Wojciech Dobrak, 

dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia 

w Gorzowie Wielkopolskim. 

Kielecka dobroć 
W 2021 r. Elektrociepłownia w Kielcach wspomogła Caritas Diecezji 

Kieleckiej. Przekazane środki będą przeznaczone na pokrycie 

kosztów ogrzewania i modernizacji budynku, w którym mieszczą się 

Schronisko dla Kobiet oraz Centrum Interwencji Kryzysowej. 

Placówki udzielają pomocy osobom bez własnego miejsca 

zamieszkania, ofiarom przemocy domowej oraz uzależnionym. 

Dzięki darowiźnie w wysokości 30 tys. zł organizacja wymieni drzwi 

wejściowe i grzejniki, zamontuje termostaty, a także dociepli strop. 

Ta modernizacja wpłynie na poprawę efektywności  

energetycznej obiektu.

W 2021 r. przeprowadzono kolejną już edycję projektu, którego ideą jest 
pomoc osobom i instytucjom poprzez dopłaty do rachunków za ciepło 
oraz ciepłą wodę użytkową. Program „Dzielimy się ciepłem” to wizytówka 
społecznych inicjatyw w PGE Energia Ciepła. Jak ubiegłoroczna akcja 
wyglądała w poszczególnych miastach?  

Kolejny rok  
dzielimy się ciepłem 

Ciepłownictwo
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Zaangażowanie na Dolnym Śląsku 
Tegoroczna darowizna przekazana przez wrocławską KOGENERACJĘ 

wyniosła 55 tys. zł. Pomoc od spółki otrzymali mieszkańcy gminy 

Siechnice, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,  

oraz podopieczni Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. 

– Wiele ciepłych słów, którymi nas obdarzacie, popartych 

zainteresowaniem naszymi codziennymi sprawami powoduje,  

że czujemy, iż jesteśmy dla was naprawdę ważni – mówi  

Sylwester Pajęcki, dyrektor WCOiW. – Za tyle energii, która idzie  

za państwa wsparciem, składam płynące z serca podziękowania  

w imieniu swoim i wychowanków – dodaje. 

Małopolskie dotacje
Już po raz 15. krakowski oddział PGE Energia Ciepła wraz  

z miastem Kraków i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki 

Cieplnej wspomógł miejscowe organizacje pozarządowe poprzez 

dofinansowanie zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody 

użytkowej. Datki udzielone przez wszystkich partnerów programu 

wyniosły łącznie 150 tys. zł. Elektrociepłownia przekazała 75 tys. zł,  

z czego 19 tys. zł trafiło do Towarzystwa Przyjaciół Chorych 

„Hospicjum św. Łazarza” w Krakowie.

Lublin dla ochrony zdrowia 
We wschodniej części kraju z programu „Dzielimy się ciepłem” 

skorzystały Szpital im. St. Wyszyńskiego oraz Szpital im. Jana Bożego. 

Łączna kwota dotacji to 30 tys. zł. – Elektrociepłownia w Lublinie-

-Wrotkowie to największy w mieście producent ciepła i energii 

elektrycznej wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. 

Identyfikujemy się z miejscem naszego funkcjonowania, dostrzegamy 

lokalne potrzeby i zapewniamy realne wsparcie podmiotom, które  

są w trudnej sytuacji finansowej. Program przynosi wymierne  

korzyści – pomagamy potrzebującym instytucjom w mieście pokryć 

rachunki za ciepło i ciepłą wodę użytkową – mówi Paweł Okapa, 

dyrektor oddziału. 

Rzeszów wspomaga potrzebujących
Beneficjentami programu zostały Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 

oraz Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań”, które otrzymały czeki 

na łączną kwotę 30 tys. zł. – Przekazane środki pomogą w obniżeniu  

opłat za ogrzewanie i korzystanie z ciepłej wody użytkowej 

podmiotom będącym w trudnej sytuacji materialnej – powiedział 

Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła  

w Rzeszowie. Mając na względzie ideę odpowiedzialności społecznej 

oraz kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju i czynnego  

udziału w życiu mieszkańców, rzeszowska elektrociepłownia  

niesie pomoc najbardziej potrzebującym.

Działania w Zachodniopomorskiem
Oddział w Szczecinie wziął udział w programie po raz pierwszy.  

Jego beneficjentami zostały Samodzielny Publiczny Szpital 

Kliniczny PUM nr 2, który świadczy całodobową opiekę zdrowotną 

mieszkańcom całego województwa, oraz Zachodniopomorski  

Zarząd Wojewódzki PKPS. Łącznie podmioty dostały 30 tys. zł.  

Druga instytucja, która uzyskała dofinansowanie, od wielu lat 

wspomaga potrzebujących mieszkańców Szczecina – prowadzi  

m.in. schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Na działalność tej 

placówki nie otrzymuje jednak dotacji ze środków publicznych.  

W tym sezonie z powodu braku wsparcia obiekt był  

zagrożony zamknięciem.

W mieście Kopernika
PGE Toruń od 12 lat wspiera organizacje pożytku publicznego, 

których celem jest pomaganie innym. W 2021 r. w ramach  

programu „Dzielimy się ciepłem” toruńska spółka postanowiła 

wesprzeć cztery instytucje łączną kwotą 40 tys. zł. W ten sposób 

ułatwia fundacjom i stowarzyszeniom spełniać ich misje.  

W ub.r. środki trafiły zarówno do organizacji działających na rzecz 

dzieci z niepełnosprawnościami i osób wymagających paliatywnej 

opieki, jak i do placówek pomagających poszkodowanym 

zwierzętom. Dofinansowanie otrzymały: Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom z Autyzmem, Hospicjum im. Jana Pawła II w Toruniu, 

Prowincja Toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety oraz Toruńskie 

Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt.

Źródło pomocy na Wybrzeżu
Wartość dofinansowania udzielonego w ramach programu  

dla trójmiejskich organizacji pozarządowych w 2021 r. wyniosła  

60 tys. zł. Środki na pokrycie rachunków za ogrzewanie i ciepłą  

wodę użytkową uzyskały: Dom Pomocy Społecznej Caritas 

Archidiecezji Gdańskiej, dom dla osób bezdomnych Towarzystwa 

Pomocy im. św. Brata Alberta w Gdańsku, dom dla seniorów 

Stowarzyszenia Domu Opieki „Złota Jesień” w Gdańsku, Związek 

Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, Poszukiwawcze 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gdyni, gdyńskie Placówki 

Wsparcia Dziennego: „Łajba” i „Mikołaj Alternative” oraz Chorągiew 

Gdańska Związku Harcerstwa Polskiego. 

Dobra energia z zachodu 
Elektrociepłownia Zielona Góra przekazała kwotę 60 tys. zł 

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, wspierając tym samym 

najbardziej potrzebujących odbiorców. Na podstawie przepisów 

Ustawy o pomocy społecznej MOPS wyłoni odbiorców wrażliwych 

społecznie, którzy za otrzymane środki będą mogli pokryć swoje 

rachunki za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Warunkiem uczestnictwa  

w programie jest korzystanie z ciepła sieciowego dostarczanego  

przez miejscową elektrociepłownię PGE.

Dar serca dla zgierzan
Beneficjentami programu w Zgierzu zostały w tym roku Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Dzienny Dom „Senior Wigor” oraz 

Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii Najświętszej 

Maryi Panny Różańcowej. Przedstawiciele instytucji otrzymali 

wsparcie na łączną kwotę 20 tys. zł.
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Piotr Kwiatkowski, PGE Energia Ciepła

Ciepłownictwo



Jednym z raportowanych zakresów są bezpośrednie emisje z naszych aktywów.

PGE Energii Ciepła, a także Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich 

KOGENERACJA SA. Współautorami publikacji są również eksperci 

przedsiębiorstw sektora energetycznego zrzeszonych w PTEZ: 

PGNiG Termika, Veolia Energia, Fortum Power and Heat Polska  

i Enea Ciepło.

„Przewodnik jednolitego ujęcia śladu węglowego dla podmiotów  

sektora elektroenergetyki i ciepłownictwa” to mapa określająca  

spójne podejście do liczenia śladu węglowego w trzech zakresach. 

Skonkretyzowanie źródeł emisji w każdym z nich, przypisanie właściwych 

wskaźników i ich aktualizacja to kluczowe etapy procesu obliczania  

tej wartości w organizacji.

• Zakres I – bezpośrednie emisje trafiające do atmosfery z instalacji 

(urządzeń, pojazdów, maszyn, kotłów), które są własnością organizacji 

lub pod jej kontrolą.

• Zakres II – emisje pośrednie pochodzące z wykorzystania energii 

zużywanej przez przedsiębiorstwo do celów związanych z użytko-

waniem obiektów, zarówno własnych, jak i dzierżawionych (energia 

elektryczna, ciepło, zimno, straty w transporcie i dystrybucji).

• Zakres III – pozostałe pośrednie emisje, które występują w całym 

łańcuchu wartości przedsiębiorstwa, tj. zakupy towarów i usług, 

podróże służbowe, dojazdy do i z pracy, dobra kapitałowe itp.  

To najtrudniejsza do policzenia grupa z uwagi na ograniczony 

dostęp do danych źródłowych.

Przewodnik został opracowany zgodnie ze standardami ISO 14064  

i GHG Protocol Standards, które są zalecanymi standardami służącymi  

do obliczania korporacyjnego śladu węglowego. Dzięki temu,  

że komentarze i uwagi do publikacji zgłaszała również grupa naszych 

wewnętrznych ekspertów z zespołu ds. liczenia śladu węglowego,  

jej ostateczna wersja uwzględnia w możliwym do przyjęcia zakresie 

nasze uwarunkowania i sposób działania tak złożonej organizacji.  

Pracując równolegle nad przewodnikiem i wykorzystując jego  

założenia w ramach zespołu roboczego, mogliśmy na bieżąco  

analizować rezultaty i zgłaszać usprawnienia. 

Jedno podejście
Oprócz osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska w PGE SA  

i w innych spółkach Grupy w prace nad liczeniem śladu węglowego 

zaangażowane są osoby odpowiedzialne za obszar: relacji inwestorskich 

i zrównoważonego rozwoju, kontrolingu, zarządzania majątkiem, 

administracji, nadzoru właścicielskiego, a także zarządzania zasobami 

ludzkimi. Obecnie powstaje procedura ogólna „Obliczanie śladu  

węglowego w Grupie PGE”, która będzie naszym wewnętrznym  

drogowskazem w prawidłowym i jednolitym obliczaniu tej wartości  

w całej organizacji. 

Waga tematów ESG
Dane dotyczące śladu węglowego naszej Grupy są jednym z kluczo-

wych wskaźników ESG, związanych ze zrównoważonym rozwojem. 

Takich tematów jest jednak więcej. W raporcie niefinansowym  

za 2021 r. opublikowane zostaną także dane dotyczące tego, w jakim 

stopniu można uznać naszą działalność biznesową za zrównoważoną 

środowiskowo. Jest to wymóg, który wynika z Rozporządzenia UE 

2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone 

inwestycje, czyli z taksonomii. Bardzo ważne staje się też zarządzanie 

ryzykiem klimatycznym. 

Kwestie ESG są traktowane przez inwestorów na równi  

z zagadnieniami finansowymi. Przedsiębiorstwa, które nie spełnią 

w tym zakresie oczekiwań interesariuszy, mogą wkrótce zostać 

wykluczone z finansowania. Dlatego tak ważne jest, aby jak najlepiej 

zorganizować narzędzia, które pomogą w realizowaniu wymogów 

związanych ze zrównoważonym rozwojem. My już teraz możemy 

potwierdzić, że PGE jest solidnie przygotowana w zakresie liczenia 

śladu węglowego.
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Jak policzyć ślad węglowy? 
Mamy na to sposób
Dorota Borkowska, PGE SA

Trzy zakresy analizy, nowatorski przewodnik, specjalne narzędzia IT 
i jednolite standardy dla całej Grupy – ponad 30-osobowy zespół 
ekspertów pracuje nad wyliczeniem śladu węglowego w PGE.  
Wyniki jego pracy zostaną opublikowane w sprawozdaniu 
niefinansowym za 2021 r.

S kąd potrzeba pozyskania tak precyzyjnych danych? Zarówno 

na terenie Unii Europejskiej, jak i na świecie raportowanie 

przez przedsiębiorstwa wpływu, jaki wywierają na środowisko, 

podlega coraz bardziej szczegółowym regulacjom. W wielu inicjaty-

wach dotyczących kwestii klimatycznych jako uniwersalną miarę sto-

suje się właśnie ślad węglowy. Jest to całkowita suma emisji gazów 

cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną 

osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. 

Inicjujemy zieloną zmianę 
W PGE chcemy być liderem w transformacji energetycznej. Już  

w kwietniu zeszłego roku rozpoczęliśmy przygotowania do bardzo 

złożonego procesu liczenia śladu węglowego naszej organizacji.  

Podjęliśmy działania zarówno wewnętrzne, budując zespół złożony  

z ekspertów do spraw środowiska i CSR z całej Grupy, a także  

zewnętrzne – wskazując potrzebę uruchomienia wspólnego projektu 

dla sektora elektroenergetyki i ciepłownictwa w ramach Polskiego 

Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ). 

Jak mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE SA i PTEZ, 

opracowanie wspólnego przewodnika do liczenia śladu węglowego 

w branży energetycznej przez członków towarzystwa i przy wsparciu 

merytorycznym Bureau Veritas jest doskonałym przykładem realizacji 

17. celu zrównoważonego rozwoju ONZ, czyli „Partnerstwa na rzecz 

celów”. – Dzięki wspólnemu działaniu każde przedsiębiorstwo człon-

kowskie jest teraz lepiej przygotowane do liczenia własnego wpływu 

na środowisko, a dzięki stosowaniu jednolitych zasad wyniki te będą 

możliwe do porównania w ramach sektora – podkreśla.

Istotne dane
W prace nad podręcznikiem zaangażowali się przedstawiciele  

PGE SA, PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej SA,  

Efektywna organizacja

Ślad węglowy jest rodzajem śladu ekologicznego  
i miernikiem wpływu danego przedsiębiorstwa na środowisko. 
Jego liczenie i zarządzanie związanymi z nim wynikami 
świadczy o dużej świadomości klimatycznej organizacji. 

P o d  P a r a s o l e m  l u t y  2 0 2 2

Ilona Piotrowska 

ekspert z Departamentu 

Zarządzania Operacyjnego  

i Inwestycji PGE SA, koordynator 

prac zespołu ds. liczenia śladu 

węglowego w PGE

Jestem dumna, że mogłam zarówno 

uczestniczyć w pracach PTEZ nad tworzeniem  

przewodnika dla całego sektora elektroenerge- 

tycznego, jak i koordynować działania w PGE w tym 

zakresie. Należy podkreślić duży wkład zespołu  

ds. liczenia śladu węglowego w naszej Grupie.  

PGE pilotażowo, na podstawie opracowanego 

podręcznika i specjalnego narzędzia IT, wyliczyła 

już swój ślad węglowy za 2020 r. Dokonaliśmy tego 

dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu naszego  

zespołu, jak również współpracy z wieloma komórkami  

organizacyjnymi w PGE SA i w innych spółkach Grupy. 

Przed nami kolejne wyzwanie – policzenie śladu 

węglowego za 2021 r.  

Efektywna organizacja
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Czas zmian, 
czas na OZE
PGE SA

Mieszkańcy Bełchatowa rozumieją, że zmiany w energetyce  
są konieczne, ale dostrzegają w nich także szansę – tak wynika  
z badań przeprowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny i PGE. 
Jak będzie wyglądała rzeczywistość w regionie po transformacji  
i jak te plany ocenia lokalna społeczność?

E lektrownia i kopalnia to nie tylko produkcja energii elektrycz-

nej, którą prędzej czy później będzie można zastąpić innym  

źródłem wytwarzania. To również tysiące miejsc pracy  

i przyszłość konkretnych osób. W Bełchatowie zlokalizowany jest 

największy kompleks wydobywczo-energetyczny w Polsce. Region 

jest praktycznie podporządkowany jego działalności, a transformacja 

energetyczna stanowi duże wyzwanie dla miasta i okolic. Nic więc 

dziwnego, że temat budzi wśród mieszkańców wiele emocji.

W ostatnim czasie Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport 

„Neutralność klimatyczna Bełchatowa. Przyszłość regionu po 

zamknięciu Kopalni Węgla Brunatnego i Elektrowni oczami lokalnej 

społeczności”, z którego wynika, że mieszkańcy dostrzegają szansę  

w transformacji, jednak powoduje ona też strach. Podobne wnioski 

płyną z badania przeprowadzonego w grudniu 2020 r. przez 4P Research 

Mix na zlecenie PGE. Przemiana energetyczna jest dla tej społeczności 

racjonalną i nieuniknioną, choć trudną decyzją. Potrzebne jest więc 

zrozumienie lokalnych potrzeb i transparentne działanie.

Zagłębie wiatraków i fotowoltaiki
Nasza Grupa, korzystając z istniejącej infrastruktury oraz wiedzy  

pracowników, planuje uczynić z Bełchatowa zagłębie OZE.  

W obu przeprowadzonych badaniach widać poparcie dla tych  

działań, gdyż mieszkańcy dostrzegają potencjał do rozwoju regionu  

w tym kierunku. Jak wynika z raportu PIE, ankietowani uważają,  

że wygaszanie przemysłu związanego z wydobyciem i wykorzy- 

staniem węgla brunatnego musi iść w parze z dynamicznym rozwo-

jem nowych branż, technologii i usług. Ponad 43 proc. respondentów  

dostrzega największe szanse w rozwoju nowoczesnych gałęzi prze-

mysłu, w tym przede wszystkim energetyki odnawialnej. Podobne 

wnioski pochodzą z badań zleconych przez naszą Grupę – aż 72 proc. 

ankietowanych widzi w zamknięciu kopalni szansę na rozwój regionu 

w innych dziedzinach, w tym potencjał dla OZE. Według przewidywań 

Polskiego Instytutu Ekonomicznego nowe instalacje fotowoltaiczne 

mogą przyczynić się do powstania ok. 1700 nowych etatów i 2500 miejsc 

pracy w innych formach zatrudnienia.

 

Mamy plan dla Bełchatowa
Utrzymanie roli regionu bełchatowskiego jako centrum przemysłu 

energetycznego będzie wymagało długofalowych planów trans-

formacyjnych na większą skalę, uwzględniających dostępne środki 

krajowe i unijne. Rozpoczęliśmy już działania w tym kierunku.  

W ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji  

Województwa Łódzkiego zgłosiliśmy szereg projektów,  

m.in. inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii, wśród 

których są: projekty farm wiatrowych o mocy blisko 100 MW, farmy 

fotowoltaiczne o mocy ok. 600 MW, magazyny energii o mocy  

do 300 MW, utworzenie centrum technologicznego OZE czy  

rozbudowa linii kruszyw i kamienia wapiennego. Do 2030 r.,  

czyli w pierwszym etapie transformacji, na te inwestycje  

przeznaczymy blisko 5 mld zł.

Powołaliśmy też Centrum Rozwoju Kompetencji w Bełchatowie, 

które zapewnia atrakcyjne szkolenia osobom kończącym pracę  

w sektorze energetyki konwencjonalnej. Kształcenie jest ukierunko-

wane przede wszystkim na rozwój kompetencji związanych z OZE. 

We wrześniu 2021 r. naukę w CRK rozpoczęło blisko 200 słuchaczy  

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Aspekty takie jak pomoc  

w przekwalifikowaniu i dofinansowanie szkoleń znalazły się  

na trzecim miejscu oczekiwanych działań mogących zminimalizować 

skutki zamknięcia kopalni, jakie wskazali mieszkańcy regionu  

w badaniu zleconym przez PGE.

W listopadzie zainaugurowaliśmy także budowę Centrum Badań 

i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie. Jego 

zadaniem będzie opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających  

na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych  

z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych 

instalacji OZE. W perspektywie kilku lat Centrum będzie w stanie 

zapewnić kilkaset miejsc pracy. Przygotowujemy już kolejne  

inwestycje, które w następnych latach zmienią obraz tego regionu.

Z Bełchatowem związane są także plany budowy elektrowni  

jądrowej. PGE popiera tę inicjatywę. Rozbudowana infrastruktura  

dystrybucyjna oraz doświadczona kadra energetyczna wpływają  

na uplasowanie się miasta wśród najlepszych lokalizacji dla tej  

inwestycji. Aprobatę dla budowy elektrowni jądrowej widać także 

wśród mieszkańców – inwestycję popiera 44 proc. ankietowanych 

przez PIE. Zbliżone wyniki prezentuje badanie PGE, z którego wynika, 

że 43 proc. respondentów opowiada się za budową elektrowni 

atomowej w Polsce przy wsparciu rządu.

Co o transformacji myślą mieszkańcy? 
Z badań zleconych przez naszą Grupę wynika, że według mieszkańców 

najważniejszym argumentem za przeprowadzeniem transformacji 

energetycznej jest wyeksploatowanie złóż węgla w okolicy. Tak uważa 

70 proc. badanych. Inne najczęściej wskazywane powody to mało  

ekologiczne węglowe źródła energii (37 proc.) i niska efektywność 

ekonomiczna energii ze złóż węglowych (26 proc.).

Aż 89 proc. mieszkańców Bełchatowa zauważa, że zmiany klimatu  

są problemem dla całego kraju. Dla 74 proc. z nich decyzja o trans- 

formacji energetyki wiąże się ściśle z poprawą jakości powietrza  

w okolicy. 59 proc. badanych wprost wymieniło złą jakość powietrza 

jako czynnik, który negatywnie wyróżnia region na tle innych, a 34 proc. 

zapytanych uważa, że zwiększa się ilość zanieczyszczeń w powietrzu.

To, że mieszkańcy nie są przeciwni działaniom w kierunku transformacji, 

wynika też z tegorocznego badania PIE. Respondenci uważają, że rozwój 

technologiczny pomoże uporać się z problemami środowiskowymi, 

takimi jak wyczerpywanie się zasobów naturalnych, emisja zanieczysz-

czeń do powietrza i nadmierna ilość odpadów. Wśród ogółu badanych 

mieszkańców Bełchatowa i okolic co czwarty (25 proc.) uważa, że stan 

środowiska w powiecie jest zły lub bardzo zły. Przeciwne zdanie ma  

36 proc., a 39 proc. zapytanych miało neutralny stosunek do tej kwestii. 

Wnioski z obu badań są zbliżone – transformacja energetyczna, 

pomimo obaw, jest konieczna, a szansą dla regionu będą nowoczesne 

inwestycje, w tym w odnawialne źródła energii. Jednocześnie – według 

udzielonych odpowiedzi – konieczna jest otwarta komunikacja  

z mieszkańcami regionu Bełchatowa, w szczególności informowanie  

o planowanych działaniach i rozłożenie zmian w czasie, tak aby  

spełniały wymogi sprawiedliwej transformacji, która daje ludziom 

szansę na przekwalifikowanie się i zdobycie nowych kompetencji. 

Takich instalacji jak farma wiatrowa na górze Kamieńsk będzie więcej.  
Region bełchatowski ma szansę stać się zagłębiem OZE.

Mieszkańcy Bełchatowa:  
energetyka odnawialna szansą na rozwój regionu

Efektywna organizacja

Ponad 43 proc. badanych  
największe szanse upatruje w rozwoju 

nowoczesnych gałęzi przemysłu,  
w tym przede wszystkim  
energetyki odnawialnej*

72 proc. badanych  
widzi w zamknięciu kopalni szansę  

na rozwój regionu w innych kierunkach, 
w tym potencjał dla rozwoju Bełchatowa 

w energetyce odnawialnej**

* 
 

**

Dane na podstawie raportu „Neutralność klimatyczna Bełchatowa. Przyszłość regionu po zamknięciu Kopalni Węgla      
Brunatnego i Elektrowni oczami lokalnej społeczności” opublikowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny. 

Dane na podstawie badania lokalnych nastrojów społecznych wokół transformacji regionu bełchatowskiego  
przeprowadzonego przez pracownię badawczą 4P Research Mix na zlecenie PGE.



Klienci dzwoniący pod numer alarmowy zgłaszają najczęściej awarie, do których 
doszło poza ich domem, np. na sieci.

O d 2015 r. PGE Dystrybucja regularnie bada opinie osób, 

które dzwoniły pod numer 991. Analizowane są zarówno 

kwestie techniczne, takie jak czas oczekiwania na połączenie 

i jakość uzyskanej informacji w formie automatycznego komunikatu 

lub bezpośredniej rozmowy z pracownikiem. W 2017 r. wprowa- 

dzono jednak istotną zmianę – powołano Telefoniczne Centrum  

Zgłoszeniowe, które zdjęło z dyspozytorów ciężar telefonicznej 

obsługi klientów.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, prawie co piąty respondent 

(19 proc.) ma zapisany numer 991 w telefonie bądź w widocznym 

miejscu w domu. W większości (90 proc.) zgłoszenia do pogotowia 

energetycznego są związane z zewnętrzną przyczyną (awaria poza 

domem). W tej grupie dominuje problem ogólnie określany jako 

„brak prądu / fazy” (82 proc.). Sporadycznie występują utrudnienia 

wewnętrzne dotyczące awarii licznika / instalacji elektrycznej  

w domu lub przedsiębiorstwie (5 proc.).

Jak nas widzą  
Kontakt z Pogotowiem Energetycznym PGE Dystrybucja jest odbierany 

bardzo pozytywnie – ocena wynosi 4,42 na pięciostopniowej skali 

zadowolenia. Większość badanych, którzy dzwonią pod numer 991, 

łączy się z nim za pierwszym razem (74 proc.). Czas oczekiwania  

na połączenie w większości przypadków nie przekracza minuty  

(61 proc.), choć relatywnie dużo klientów musiało odczekać  

od 1 do 5 min (19 proc.). W przypadku awarii masowych pracę  

pogotowia energetycznego wspierają automatyczne komunikaty 

informujące o typie awarii i przewidywanym czasie przywrócenia  

dostawy energii elektrycznej. Są one wystarczające dla 35 proc. 

klientów, którzy nie mają już potrzeby rozmowy z pracownikiem TCZ.

Najważniejsza składowa satysfakcji klienta, czyli praca konsultantów, 

zyskuje w ostatnim czasie bardzo wysokie oceny. Dotyczy to każdego 

aspektu uwzględnionego w badaniu. Pracownicy Pogotowia  

Energetycznego PGE Dystrybucja skutecznie wpływają na zadowo- 

lenie odbiorców zarówno poprzez powitanie, kulturę rozmowy,  

rozpoznanie potrzeb, jak i sposób załatwienia sprawy. Informacje, 

czyli drugi najważniejszy element, także są oceniane pozytywnie. 

Dotyczy to rzeczowości i zrozumiałości komunikatu.

Ciągłe doskonalenie 
Zmiana systemu i uruchomienie TCZ znacząco wpłynęły na jakość  

obsługi zgłoszeń, zniwelowały różnice pomiędzy oddziałami,  

jeśli chodzi o czas oczekiwania na połączenie, ale przede wszystkim  

ze względu na jakość i rzetelność udzielanych informacji zwrotnych. 

Dodatkowo w 2021 r. zakończono strategiczną inicjatywę –  

uruchomiono nowy kanał przyjmowania zgłoszeń, czyli aplikację  

@991 Assistant PGE. Więcej informacji na jej temat można znaleźć  

w poprzednim wydaniu „Pod Parasolem” i na stronie PGE Dystrybucja. 

Źródło: Badanie satysfakcji klientów z kontaktu z numerem 991, 2021,  
badanie CATI N=2087. Realizacja: ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.

Nie mam prądu – i co dalej? Przerwy w dostawie energii elektrycznej  
to najczęstszy powód kontaktu klientów z pogotowiem energetycznym. 
Sposób obsługi jest jednym z kluczowych elementów współpracy  
i budowania zaufania. 

Gdy zgaśnie  
światło
Katarzyna Kazała, PGE SA
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Katarzyna Kazała 
kierownik Wydziału Badań 

PGE SA

Klienci korzystający z energii  

elektrycznej kontaktują się  

z usługodawcami w wielu  

sytuacjach. O relacje z nimi należy 

dbać na każdym etapie – począwszy od procesu 

przyłączeniowego, po kontakt z numerem 991  

czy opłatę faktury. Cyklicznie prowadzone badania 

satysfakcji pozwalają nam na ocenę działań  

podejmowanych w PGE w obszarze obsługi klienta 

oraz wspierają prace nad rozwojem produktów  

i narzędzi zgodnie z oczekiwaniami rynku.
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S ystem identyfikacji wizualnej (SIW) to zbiór zasad doty- 

czących użycia elementów wizualnie określających markę  

i tworzenia dokumentów. Opisuje wytyczne odnośnie do 

tego, jak powinny wyglądać materiały, które pracownicy wykorzy-

stują w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, np. na prezenta-

cjach (w zespołach projektowych lub spotkaniach z kontrahentami) 

czy w materiałach dla klientów. Jego podstawowym założeniem  

jest stworzenie spójnego wizerunku spółek PGE, wspierającego  

świadomość stabilnej, wiarygodnej i nowoczesnej marki korporacyjnej. 

Nie tylko dla grafika
Do stosowania wytycznych SIW-u zobowiązani są wszyscy pracownicy, 

którzy jako ambasadorzy marki PGE powinni znać jego podstawowe 

zasady. Aby ułatwić zapoznanie się z tymi informacjami, w intranecie 

powstała specjalna zakładka zawierająca szereg materiałów dotyczą-

cych nowego systemu. Pracownicy znajdą tam odpowiedzi na pytania 

m.in. o to, jaki kolor powinny mieć firmowe wizytówki, skąd pobrać 

wzór zaproszenia na wydarzenie branżowe dla kontrahentów  

albo jakie są obowiązujące wzory papierów firmowych.

W naszej organizacji tworzymy tysiące dokumentów i materiałów 

graficznych, z których korzystamy w gronie współpracowników,  

ale także takich, które trafiają do naszych interesariuszy. Chcemy, 

aby były one ze sobą zgodne i odzwierciedlały działalność Grupy,  

jak również podkreślały jej tożsamość na tle konkurencji. 

 

Co wyróżnia markę PGE?
Logo – to podstawowy znak identyfikujący. W zależności od potrzeb 

logo może być stosowane w formie prostej (samo godło) albo rozbudo-

wanej, np. z hasłem „Prowadzimy w zielonej zmianie”. Nie może być 

zniekształcane ani prezentowane na nieodpowiednim tle. 

Kolory – są nieodłącznym elementem identyfikacji marki. Główne 

kolory dla naszej Grupy to Jasny Zielony PGE oraz Błękit Nieba PGE. 

Pierwszy z nich to symbol zielonej zmiany, odcień błękitu zaś jest 

przypisany ogólnej komunikacji i segmentowi konsumentów.  

Dodatkowo każdy obszar dotyczący klienta jest identyfikowany przez 

dwa kolory: 

• zielony – symbol zielonej zmiany, 

• drugi, który zmienia się w zależności od segmentu.

Typografia – w PGE w zależności od projektu korzystamy z dwóch 

różnych fontów: 

•  podstawowy krój pisma – Cabin (zastosowanie: headline,  

subheadline);

•  styl dalszych treści – Ubuntu, alternatywnie – Verdana  

(zastosowanie: bodycopy, podpisy, opisy, przypisy). 

Wizualny przewodnik 
Justyna Koszewska-Kasprzak, PGE SA

33P o d  P a r a s o l e m  l i s t o p a d  2 0 2 1

Efektywna organizacja

Natura – woda, niebo i roślinność – była inspiracją do stworzenia nowego 
systemu identyfikacji wizualnej naszej Grupy. Odzwierciedla on zieloną 
zmianę PGE i nową strategię marki oraz przypomina, że jako lider 
transformacji energetycznej w Polsce konsekwentnie realizujemy plany 
związane z wielkimi inwestycjami w OZE. 

Co zawiera SIW? 
• Elementy identyfikujące wizualnie PGE i poszczególne segmenty: 

logo, kolorystyka, typografia (zbiór rozmiarów i krojów pisma), 
symbole graficzne.

• Wskazane pola eksploatacji poszczególnych elementów.

• Szablony prezentacji wraz z biblioteką zdjęć i grafik.

• Wzory materiałów do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,  
m.in. papier firmowy, wizytówki, roll-upy, ścianki, zaproszenia, 
broszury czy oznakowanie służbowych pojazdów.

• Wytyczne dotyczące tworzenia materiałów kampanijnych.

• Instrukcje realizowania materiałów wideo.

• Zasady identyfikacji marki w mediach społecznościowych.

• Przykłady i wskazówki dotyczące zastosowań poszczególnych 
materiałów graficznych. 

Materiały dotyczące nowego SIW-u znajdziesz w intranecie 
w specjalnej zakładce.



N adzór nad ciepłem to zajęcie wymagające pełnego skupienia 

i odporności na stres. Jednak, jak podkreśla osoba zajmująca 

się tym zadaniem na co dzień, w tej pracy nie ma miejsca  

na monotonię. 

Od kiedy pracuje Pan w rzeszowskiej elektrociepłowni?

Damian Marczak: Jestem tu od czterech lat, choć swoją przygodę  

z tym miejscem zacząłem jeszcze na studiach inżynierskich, łącząc  

wiedzę teoretyczną z praktyczną. Na początku byłem maszynistą 

bloku gazowo-parowego. Po dwóch latach i po zdaniu wszystkich 

egzaminów wewnętrznych u starszego mistrza awansowałem  

na operatora. Od pół roku pełnię funkcję zastępcy dyspozytora  

sektora gazowo-parowego.

Na czym konkretnie polega ta praca?

D.M.: Swój dzień zaczynam od wizyty w nastawni operacyjnej bloku, 

gdzie brygada z poprzedniej zmiany przekazuje mi informacje  

o aktualnej sytuacji ruchowej elektrociepłowni. Następnie w porozu-

mieniu z dyżurnym inżynierem ruchu ustalamy organizację bieżącej 

produkcji działającej na podstawie wysokosprawnej kogeneracji  

w zakresie wytwarzania ciepła i energii eletrycznej. Jednym z moich 

najważniejszych obowiązków jest nadzorowanie i analizowanie  

parametrów pracy bloku gazowo-parowego i gazowo-silnikowego 

oraz urządzeń wyprowadzenia mocy cieplnej.

Czy w tym obszarze zdarzają się sytuacje awaryjne  

lub kryzysowe?

D.M.: Oczywiście, że tak. Gdy zawiedzie system informatyczny lub 

automatyka, nasz zespół musi zachować zimną krew. Takie sytuacje 

są bardzo stresujące i wymagają od nas dynamicznego podejmowania 

właściwych decyzji oraz analitycznego myślenia.

Produkcja ciepła trwa przez cały rok. Czy w Pana przypadku 

zakres obowiązków jest inny w sezonie grzewczym niż poza nim?

D.M.: Pomimo że jest zasadnicza różnica pomiędzy tymi okresami,  

to zakres obowiązków jest niezmienny, ponieważ wszystkie  

urządzenia nadal wymagają stałego dozoru. Zmienia się natomiast 

specyfika pracy, gdyż urządzenia, które działają zimą, są najczęściej 

wyłączane w okresie letnim, by można było przeprowadzić ich  

przegląd, konserwację lub remont.

Jakie umiejętności są potrzebne na Pana stanowisku?

D.M.: Ta praca nie jest zaliczana do najłatwiejszych, ponieważ należy 

brać pod uwagę czynnik stresu oraz zmienny harmonogram – prace  

w tym sektorze trwają 24 godz. na dobę przez siedem dni w tygodniu. 

Trzeba również być odpowiedzialnym i umieć samodzielnie działać  

w nietypowych sytuacjach.

Co najbardziej podoba się Panu w pracy?

D.M.: Najważniejszymi aspektami są brak monotonii i wszechstron-

ność, która uniemożliwia popadanie w rutynę, ponieważ żadna 

godzina pracy nie przypomina poprzedniej. Kolejnym atutem  

jest możliwość współpracy ze światowymi specjalistami, którzy  

zajmują się m.in. remontem urządzeń. Od takich osób można się 

dużo nauczyć.

Jak spędza Pan czas poza pracą?

D.M.: Wolne chwile poświęcam na samodoskonalenie – uczę się  

języka obcego i uczestniczę w różnego rodzaju webinariach.  

Poza tym lubię spędzać czas aktywnie – jeżdżę na rowerze w lato, 

chodzę do siłowni oraz gram w squasha.

Rozmawiała Izabela Majer, PGE Energia Ciepła Oddział  

Elektrociepłownia w Rzeszowie

W rzeszowskiej elektrociepłowni przez 365 dni w roku o bezpieczeństwo 
dostaw dbają pracownicy PGE Energia Ciepła. Sterowanie i nadzorowanie 
parametrów pracy bloku gazowo-parowego to jedno z głównych  
zadań Damiana Marczaka, operatora tej strefy.

Na straży  
ciepła
PGE Energia Ciepła
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Damian Marczak w trakcie pracy przy stacji operatorskiej. 
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Gdy zawiedzie system informatyczny lub automatyka, nasz 
zespół musi zachować zimną krew. Takie sytuacje są bardzo 
stresujące i wymagają od nas dynamicznego podejmowania 
właściwych decyzji oraz analitycznego myślenia.
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P odnoszenie świadomości związanej z cyberbezpieczeństwem  

to najlepsza metoda ochrony przed wirtualnymi atakami. 

Szczególnie teraz, gdy oszuści nasilają swoje działania i pod-

szywają się pod podmioty takie jak PGE, warto zadbać o swoje bezpie-

czeństwo i ostrzec najbliższych. Do stracenia są nie tylko nerwy.

Podstępne metody  
Cyberprzestępcy korzystają z coraz bardziej skomplikowanych  

i wyszukanych sposobów, by pozyskać dane oraz pieniądze. Przy-

gotowują fałszywe wiadomości elektroniczne, strony internetowe czy 

kopie dokumentów łudząco podobne do prawdziwych. Podając się 

za sprzedawców energii elektrycznej, w fałszywych e-mailach kie-

rowanych do klientów nakłaniają ich do kliknięcia w tzw. złośliwe  

 

linki. Przynętą są najczęściej informacje o należnych płatnościach 

i zaległych fakturach, których nieuregulowanie może wstrzymać 

dostawy energii.

Wirtualne oszustwo – 
realne niebezpieczeństwo 

Podszywanie się pod przedsiębiorstwa energetyczne to dla cyberprzestępców 
jeden ze sposobów na wyłudzenie danych i pieniędzy od klientów.  
Jak skutecznie walczyć z takimi oszustwami na co dzień?

PGE SA

Bądź czujny! 
W prawdziwych  
wiadomościach przypo-
minających o zaległych 
płatnościach, których 
nadawcami są spółki PGE, 
zawsze podany jest  
numer klienta, nie ma tam 
natomiast linku kierującego 
do płatności internetowych.

Czytaj uważnie 
Elektroniczne wiadomości 
wysyłane przez cyber- 
oszustów mogą zawierać 
błędy językowe i literówki. 
Często podany jest także 
błędny adres linkujący do 
strony rzekomego nadawcy. 
Zawsze należy sprawdzić, 
czy połączenie jest szyfro- 
wane (symbol kłódki i adres 
zaczynający się od „https://”).

Skorzystaj  
ze wsparcia 
Na urządzeniach mobilnych 
warto mieć oprogramo-
wanie antywirusowe i na 
bieżąco instalować aktuali- 
zacje od producenta.

Nie otwieraj  
nieznanych linków  
ani załączników  
Pod żadnym pozorem nie 
należy otwierać aktywnych 
linków zawartych w SMS-ach 
oraz e-mailach, a także 
załączników dołączonych 
do takich wiadomości.

Reaguj  
Wszelkie niepokojące 
i nietypowe sytuacje  
oraz zidentyfikowane  
zagrożenia z zakresu ICT 
w naszej Grupie należy 
bezzwłocznie zgłaszać do  
Service Desku (sd@gkpge.pl) 
lub na adres cert@gkpge.pl.

Weryfikuj 
W skontrolowaniu infor-
macji o płatnościach  
pomagają zdalne narzędzia. 
Zarówno elektroniczne 
Biuro Obsługi Klienta, jak 
i usługa PGE eFaktura  
pozwalają w każdej chwili 
sprawdzić podstawowe 
dane, takie jak np. saldo 
czy numer konta do  
opłaty faktury.

Ostrzeż innych 
Przestrzegaj znajomych, 
żeby uważali na cyber-
przestępców podających 
się za przedsiębiorstwa 
energetyczne. Informuj 
ich o charakterze kampanii 
phishingowych. Zachęć 
do korzystania z oficjalnych 
stron internetowych 
i zdalnych narzędzi  
dla klientów.

Jak nie 
dać się 

oszukać?

Uwaga, zagrożenie!
Zespół CERT Polska w 2021 r. wpisywał na listę niebezpiecznych 
domen średnio 93 adresy dziennie. To wzrost o 250 proc. 
w porównaniu z 2020 r. Dzięki współpracy m.in. z operatorami 
telekomunikacyjnymi w ub.r. specjalistom od bezpieczeń-
stwa IT udało się powstrzymać blisko 4 mln prób wejścia  
na strony oznaczone jako wyłudzające dane.

Efektywna organizacja
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Bohater  
pierwszego planu 

K ażdej organizacji zależy, aby identyfikować i wykrywać działania 

niezgodne z prawem, a także przeciwdziałać im w przyszłości. 

Osoba reagująca i zgłaszająca nieprawidłowości wykazuje się 

odwagą oraz troską o interes społeczny, dlatego wymaga szczególnej 

ochrony i wsparcia. Taka postawa może być inspiracją dla wielu osób, 

również dla scenarzystów i reżyserów. Czy znasz filmowe produkcje, 

których bohaterami są sygnaliści?

„Brudna gra” – reż. Gavin Hood, 2019 r.  
Aktorka Keira Knightley wcieliła się w rolę Katharine Gun – analityczki 

brytyjskiego wywiadu. Kiedy dostaje polecenie służbowe, aby szukać 

kompromitujących informacji o członkach ONZ, uznaje je za nieetyczne. 

W mediach słyszy wypowiedzi czołowych polityków o domnie- 

manych dowodach na posiadanie przez Irak broni masowego rażenia, 

tymczasem wie, że to nieprawda. Bohaterka czuje, że tylko ona może 

sprawić, by społeczeństwo dowiedziało się prawdy, i że informacje, 

które ma, uniemożliwią bezprawną próbę wymuszenia rezolucji  

w sprawie wojny. – To tylko praca, znajdziesz inną, nie możesz się  

tak narażać – mówi jedna z postaci, kiedy Katharine ujawnia prasie,  

że rządy USA i Wielkiej Brytanii zamierzają szantażować kilku członków 

Rady Bezpieczeństwa, aby zmusić ich do głosowania za rozpoczęciem 

działań zbrojnych w Iraku. Bohaterka odnosi moralne zwycięstwo, 

gdyż dzięki jej reakcji Rada Bezpieczeństwa ONZ nie wyraża zgody  

na rozpoczęcie wojny. 

„Erin Brockovich” – reż. Steven Soderbergh, 2000 r.
Postawa i działania tytułowej bohaterki, którą gra Julia Roberts, 

wykroczyły ponad rolę sygnalisty. Pracując w kancelarii adwokackiej, 

natknęła się na nieścisłości w dokumentacji pewnej sprawy. Po przepro-

wadzeniu analizy Erin odkryła nieuczciwe działanie korporacji Pacific 

Gas and Electric Company’s Compressor Station, które polegały na 

wieloletnim zanieczyszczeniu wód w okolicy zakładu i skażeniu gleby. 

Proceder ten istotnie wpłynął na stan zdrowia mieszkańców miasteczka 

Hinkley w Kalifornii i pracowników elektrowni. Erin, samotna matka 

trójki dzieci, doprowadziła do wypłaty 333 mln dol. odszkodowania 

dla 600 osób oraz do zmiany praktyk korporacji.

„Informator” – reż. Michael Mann, 1999 r.
Działanie w interesie ogółu, bohaterskie poświęcenie dla dobra 

społeczeństwa, odwaga i nieugiętość mimo nacisków osób,  

które dopuszczały się naruszeń – to cechy Jeffreya Wiganda.  

Informator, w którego wcielił się Russell Crowe, był członkiem  

zarządu ogromnego koncernu tytoniowego Brown & Williamson. 

Jego praca zakończyła się wraz ze sprzeciwem wobec dodawania  

do papierosów środków chemicznych, które powodowały uzależ- 

nienie palaczy. Mimo zakazu ze strony swojego pracodawcy  

Jeffrey zdecydował się na publiczne ujawnienie tych informacji, 

dzięki czemu stał się bohaterem.

I w życiu, i na szklanym ekranie
Opisane historie powstały na podstawie prawdziwych wydarzeń.  

Bez odwagi, uczciwości i wytrwałości filmowych bohaterów bulwer-

sujące sprawy nigdy nie ujrzałyby światła dziennego, a ludzie winni 

nadużyciom nie ponieśliby odpowiedzialności. Dzięki sygnalistom 

zarówno w filmie, jak i w codziennym życiu potencjalni sprawcy  

nie czują się już tak pewnie – muszą liczyć się z tym, że na ich drodze 

stanie ktoś, komu zależy na sprawiedliwości. 

Sygnalista, który ma informacje o nieprawidłowościach i powiadamia  
o nich pracodawcę, odpowiednie służby lub opinię publiczną,  
może stać się bohaterem. Także filmowym.

Małgorzata Kurzyk, Kamila Łada, Karolina Mackiewicz, Departament Compliance PGE SA

 Compliance

Od kilku tygodni w Gryfinie działa pierwsza jadłodzielnia. Stworzyły ją 
pracownice PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie wraz ze stowarzyszeniem, 
którego są członkiniami. To ich sposób na ograniczenie marnowania żywności.
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PGE Energia Ciepła

J edna z mieszkanek Gryfina, Małgorzata Pokrzykowska,  

p.o. kierownik Działu Organizacji i Jakości w szczecińskim oddziale 

PGE Energia Ciepła, podkreśla, że mieszkańcy już od dawna 

czekali na taką inicjatywę. – Coraz bardziej rośnie świadomość ludzi 

na całym świecie na temat niemarnowania żywności. Nie chcemy  

jej wyrzucać, ale nie wiemy, gdzie możemy ją przekazać, aby ktoś 

mógł jeszcze z niej skorzystać. I najczęściej dobre jedzenie trafia  

do śmietnika. Jadłodzielnia jest najlepszym wyjściem w takiej  

sytuacji – wyjaśnia.

Złoty środek   
Pierwsza w mieście jadłodzielnia przy ul. Flisaczej powstała pod koniec 

listopada zeszłego roku dzięki wsparciu ze środków powiatu.  

Jej inicjatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Gryfina „Szlachetni”, 

którego założycielką jest właśnie Małgorzata Pokrzykowska.

– Jadłodzielnie to miejsca, dzięki którym chociaż część niewykorzy-

stanego pożywienia możemy uratować. Marnowanie jedzenia to 

nie tylko problem ekonomiczny i ekologiczny, ale przede wszystkim 

etyczny – mówi Agnieszka Kaszuba, specjalista ds. organizacji i jakości 

oraz członkini stowarzyszenia. – Ważne, by do szaf – jadłodzielni – 

wkładać produkty, które nadają się jeszcze do spożycia.  

Na opakowaniu powinna znajdować się informacja o terminie 

przydatności lub dacie wyprodukowania w przypadku domowych 

przetworów i dań – dodaje.

Dla każdego  
W pierwszych dniach funkcjonowania jadłodzielni mieszkańcy chętnie 

zostawiali w niej żywność, ale niewiele osób ją stamtąd zabierało.  

To się jednak zmieniło po świętach Bożego Narodzenia. Z każdym dniem 

szafa zapełniała się produktami, które równie szybko znikały. Społe-

czeństwo coraz częściej się przełamuje i zaczyna regularnie korzystać 

z tego miejsca, które nie jest przeznaczone tylko dla ubogich. Promuje 

ono ideę foodsharingu, czyli dzielenia się nadmiarem żywności. 

Zamiast wyrzucać jedzenie do kosza można je zostawić właśnie tam. 

Jaką żywnością można podzielić się w ten sposób? Praktycznie  

każdą – z wyjątkiem produktów zawierających surowe jajka, mięso  

i niepasteryzowane mleko. Nie wolno też umieszczać tam alkoholu. 

Zasadą jest, aby przynosić to, co sami moglibyśmy zjeść. Członkowie 

gryfińskiego stowarzyszenia codziennie kontrolują czystość oraz 

zawartość szafy. 

 

Pomysł z zachodu 
Foodsharing to inicjatywa, która przywędrowała do nas kilka lat temu 

z Niemiec. Za pierwszego praktyka tego ruchu uważa się Raphaela 

Fellmera, który bez pieniędzy podróżował z Niderlandów do Meksyku. 

Dzięki swoim doświadczeniom udało mu się skupić społeczność mogącą 

lokalnie wymieniać się jedzeniem. U naszych zachodnich sąsiadów 

oprócz stacjonarnych punktów foodsharingu powstały też mobilne 

aplikacje, które pomagają w dzieleniu się nadwyżkami żywności.

Marnowanie w liczbach  
W Polsce co roku wyrzuca się 4,8 mln t jedzenia – tak wynika  
z badań przeprowadzanych w 2020 r. przez Federację Banków  
Żywności w ramach Programu Racjonalizacji i Ograniczenia  
Marnotrawstwa Żywności. Aż 60 proc. trafia do kosza w gospo- 
darstwach domowych. To tak, jakby w każdej sekundzie każde-
go dnia w roku Polacy w swoich domach wyrzucali 184 bochenki 
chleba. Za pozostałe 40 proc. marnowanej żywności odpowia-
dają: produkcja i przetwórstwo, handel, gastronomia, transport 
i magazynowanie.

Ratowniczki  
żywności 



S półka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wraz  

z Fundacją PGE i we współpracy ze Stowarzyszeniem Dom 

Kołodzieja, Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką  

Wrocławską, Politechniką Poznańską oraz Politechniką Gliwicką 

bierze udział w wyjątkowym projekcie pod nazwą „Worek  

Turoszowski – transformacja węglowa w kontekście kulturowym. 

Rewitalizacja wsi Wigancice Żytawskie, Wyszków, Wolanów,  

Zatonie. Etap II”. 

 

– Chcemy, aby nasza spółka była kojarzona nie tylko z bieżącą 

rekultywacją terenów pogórniczych i odtwarzaniem ich potencjału 

przyrodniczego, lecz także z przywracaniem do życia takich właśnie 

wyjątkowych miejsc, które na stałe wpisały się w historię regionu –  

podkreśla prezes PGE GiEK Andrzej Legeżyński. – Worek Turoszowski 

nie jest wyłącznie zagłębiem węglowym, to również perełki architek-

toniczne w postaci domów przysłupowych. Ta charakterystyczna,  

łatwo rozpoznawalna drewniana architektura ludowa jest historyczną 

wizytówką Łużyc. Cieszymy się, że mamy swój udział w projekcie tak 

ważnym dla lokalnych społeczności wszystkich trzech sąsiadujących 

ze sobą krajów – dodaje.

Odmieniony los  
Jedną z rewitalizowanych wsi jest niewielka miejscowość  

Wigancice Żytawskie, położona przy granicy z Czechami, w bezpo-

średnim sąsiedztwie kopalni Turów. W planach, które sięgają  

lat 80. XX w., wioska miała zostać całkowicie zlikwidowana, a jej  

teren miał posłużyć kopalni jako zwałowisko zewnętrzne. Wysiedlone 

rodziny zamieszkały w nowych blokach na osiedlach Bogatyni  

i Zgorzelca, a ich dawne domy w większości wyburzono. Jednak 

wbrew pierwotnym założeniom miejscowość nie zniknęła –  

na potrzeby kopalni wykorzystano jedynie jej niewielki obszar.  

Dziś w Wigancicach Żytawskich prowadzone są prace mające  

na celu ich rewitalizację i rekonstrukcję. 

W krainie domów przysłupowych  
Ten charakterystyczny typ architektury budowlanej można spotkać 

jedynie na terenie Górnych Łużyc, w Euroregionie Nysa. Nazwa  

domu – przysłupowy – wiąże się ze sposobem konstrukcyjnym.  

Na parterze drewniane kolumny lub słupy okalają zrębową izbę 

i podtrzymują ciężar góry – ścian albo dachu. Piętra tych domów, 

najczęściej o konstrukcji ryglowej, czyli drewnianego szkieletu  

zbudowanego z belek, wypełniono szachulcem, tj. gliną i słomą.

Uważa się, że ten rodzaj budownictwa stworzyli wiejscy cieśle  

rzemieślniczy na potrzeby łużyckich tkaczy. Obiekty powstawały  

na wsiach, prawdopodobnie już na przełomie XIV i XV w. Z czasem ten 

nietypowy styl zaczął być unowocześniany. Wiele domów przysłupo-

wych przetrwało do dziś, najwięcej po stronie niemieckiej. Można  

je spotkać również u naszych czeskich sąsiadów. W Polsce pozostało 

ich około kilkuset. Stowarzyszenie Dom Kołodzieja to jedna z organi- 

zacji, która zajmuje się rewitalizacją historycznych budynków,  

by zachować to, co z nich pozostało, i zadbać o dorobek kulturowy 

ludzi, którzy zamieszkiwali kiedyś ten region.

CSR
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Są wizytówką Łużyc, terenu dzisiejszego trójstyku granic Polski, Czech  
i Niemiec, a dzięki wsparciu PGE GiEK odzyskają swoje dawne piękno.  
Domy przysłupowe to architektoniczne perełki, którym warto  
przyjrzeć się z bliska. 

Budynki  
z historią 
Departament Komunikacji PGE GiEK 

Dom Kołodzieja w Zgorzelcu – zrewitalizowany dom przysłupowy.

Wigancice Żytawskie: inwentaryzacja historycznych budynków.

O stworzeniu miejsca, które połączy ludzi wokół tematu ochrony środowiska, 
bioróżnorodności i lokalnego dziedzictwa kulturowego, Józef Rogalski  
z Elektrowni Opole marzył od lat. Z tych planów powstała  
Oaza Bioróżnorodności Stobrawy.

CSR

W dorzeczu  
Stobrawy
Anna Woźna, PGE GiEK 

N a początku był sad owocowy. Stary, wielogatunkowy  

i wieloodmianowy rodzinny ogród w dorzeczu Stobrawy, 

prawobrzeżnego dopływu Odry. To tu przebiegała niegdyś 

granica między Dolnym a Górnym Śląskiem. – Tak jak w piosence 

„Pamiętajcie o ogrodach”, którą śpiewał Marek Grechuta, a do której 

słowa napisał Jonasz Kofta. To też taka sentymentalna podróż do 

dzieciństwa, odwołanie do dzikiego sadu – wyjaśnia Józef Rogalski.

 

W tym miejscu widać bioróżnorodność na każdym kroku. Wiosna to 

czas tokujących bażantów. Latem w Oazie można spotkać stadko 

kuropatw czy wygrzewające się w słońcu jaszczurki. Z kolei ogródek 

sensoryczny z lawendą, a także innymi roślinami, kwiatami i krzewami, 

stał się rajem dla uwielbiających nektar pszczół i motyli.

Wspólna pasja  
Józef Rogalski podkreśla, że Oaza Bioróżnorodności Stobrawy nie 

powstałaby bez pomocy i wsparcia grupy przyjaciół – entuzjastów 

bioróżnorodności. – Dzięki wspólnym działaniom stworzyliśmy ogólno-

dostępne miejsce, przeznaczone do rekreacyjnego spędzania wolnego 

czasu w otoczeniu środowiska naturalnego z możliwością korzystania 

z udogodnień infrastrukturalnych. Ważnym aspektem działalności 

Oazy jest jej funkcja dydaktyczna, dlatego przygotowaliśmy mały skansen 

z wiejskim sprzętem, a dodatkowej wiedzy dostarczają różnorodne 

plansze i tablice – wyjaśnia pomysłodawca tego miejsca.

W tym wyjątkowym ogrodzie organizowane są również edukacyjne 

spotkania poświęcone dbaniu o bioróżnorodność, projekty inte-

gracyjne związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, a także 

utrzymaniem dziedzictwa kulturowego w myśl zasady „ocalić  

od zapomnienia”. Ważną kwestią jest też propagowanie zasad 

obniżania śladu węglowego.

Kiszona kapusta i chleb z wieloka  
W 2021 r. udało się w Oazie zorganizować kilka imprez integracyjno-

-dydaktycznych dla lokalnej społeczności, w tym dla dzieci i młodzieży. 

– Było wyciskanie soku z jabłek, kiszenie kapusty i małe winobranie.  

Za każdym razem rozpalaliśmy ogień w wieloku, czyli tradycyjnym 

śląskim piecu chlebowym, który doskonale sprawdza się tutaj  

nie tylko do wypieku pieczywa. Wszystkim smakowała pajda chleba  

z pieca ze smalcem i skwarkami, przegryzana ogórkiem kiszonym  

z beczki i popijana kwasem chlebowym czy podpiwkiem. Smakosze 

mogli degustować także lokalny gorący „gumisiowy sok z korzeniami” –  

wymienia Józef Rogalski. 

 

Działania pana Józefa i jego przyjaciół zostały docenione przez 

miejscowy samorząd. W zeszłym roku pracownik Elektrowni Opole 

otrzymał statuetkę Złote Jabłko w plebiscycie ekologicznym  

Namysłowski As Ekologii, organizowanym przez Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego. Kapituła nagrodziła pana Józefa za podejmowanie 

szeregu działań zmierzających do podniesienia świadomości lokalnej 

społeczności o znaczeniu ochrony środowiska, w tym o konieczności 

poszanowania energii, wody i zachowania bioróżnorodności.

 

Józef Rogalski 
PGE GiEK Oddział Elektrownia 

Opole 

Nieodłącznym elementem naszych 

spotkań w Oazie Bioróżnorodności 

Stobrawy jest propagowanie zasad: 

zero plastiku, zero odpadów (zero waste), a także 

„food miles”, czyli jedzenia tego, co rośnie i zostało 

wyprodukowane w promieniu 100 km od naszego 

domu. W to założenie wpisuje się również promowanie 

produktów i zakupów lokalnych, czyli – w szerszym 

ujęciu – kupowanie polskich produktów.
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Kultura i sport

Z imowy PGE Narodowy już od siedmiu lat jest jedną z najbar-

dziej rozpoznawalnych atrakcji sezonowych w Warszawie.  

W poprzednich edycjach z zimowej rozrywki skorzystało  

aż 3 mln osób. W tym roku zmienia się jednak formuła wydarzenia, 

które „wyrusza” w trasę do 10 miejscowości: Kielc, Białegostoku,  

Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, Torunia, Szczecina,  

Gdańska, Lublina, Rzeszowa i Łodzi.

– Zdecydowaliśmy, aby zrealizować projekt w 10 miastach w Polsce 

podczas ferii zimowych i w tym czasie zachęcić do aktywności  

sportowej oraz promować łyżwiarstwo amatorskie w kraju –  

podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE SA.

Zachęcając do skorzystania z oferty „Zimowego PGE Narodowego  

w Trasie”, chcemy propagować zdrowie i sport wśród osób w każdym 

wieku, w szczególności jednak wśród dzieci i młodzieży.   

 

Moc zimowych atrakcji
Z myślą o najmłodszych zaplanowano „Poranki dla dzieci z PGE”,  

podczas których odbywać się będzie nauka jazdy na łyżwach.  

Nie zabraknie również sportowych lekcji dla młodzieży. Wszystkie 

zajęcia będą realizowane pod okiem profesjonalnych trenerów,  

z zachowaniem reżimu sanitarnego. W ramach akcji przygotowane 

zostaną także konkursy i zabawy dla uczestników, a równolegle  

prowadzona będzie kampania informacyjno-świadomościowa 

#SzczepimySię, mająca na celu promocję szczepień  

przeciwko COVID-19. 

Dostarczamy emocje prosto z lodowiska
Nasza Grupa jest jednym z największych sponsorów sportu w Polsce. 

Od blisko czterech lat wspieramy popularyzację łyżwiarstwa – w 2018 r. 

wspólnie z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego zainicjowa- 

liśmy program „Chodź na łyżwy”, który był skierowany do dzieci  

i młodzieży ze szkół podstawowych. W poprzednich latach byliśmy 

także partnerem strefy zimowych atrakcji na PGE Narodowym,  

objęliśmy patronatem „Poranki dla dzieci” – lekcje jazdy na łyżwach  

z udziałem instruktorów i animatorów, a w 2021 r. zostaliśmy spon-

sorem wydarzeń organizowanych przez Polski Związek Łyżwiarstwa 

Figurowego i Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. 

O bieżących atrakcjach przygotowanych w ramach  

„Zimowego PGE Narodowego w Trasie” można  

przeczytać na: www.zimowynarodowy.pl.

Zostaliśmy partnerem tytularnym pierwszej edycji wydarzenia  
„Zimowy PGE Narodowy w Trasie”, które w blisko trzy miesiące dotrze  
do 10 miast w naszym kraju. Co przygotowano dla uczestników? 

Ruszamy w Polskę z Zimowym 
PGE Narodowym
PGE SA



Nowy rok to świetna okazja, aby wprowadzić w życie kluczowe zmiany. 
Często jednak zniechęcamy się zbyt szybko i finalnie nie udaje nam się 
zrealizować naszych zamierzeń. Co zrobić, by noworoczne postanowienia 
przeszły ze sfery planów do rzeczywistych działań?

Zaplanuj  
bezpieczną pracę 

Z a zapewnienie bezpieczeństwa ze strony urządzeń energe-

tycznych podczas organizowania przy nich pracy odpowie-

dzialni są w szczególności:

• koordynujący, który m.in. określa zakres oraz kolejność  

wykonywania czynności łączeniowych związanych z przygoto- 

waniem i likwidacją strefy pracy;

• dopuszczający, który m.in. odpowiada za wyłączenie urządzeń 

z ruchu, jeżeli wymaga tego technologia lub bezpieczeństwo 

wykonywanych prac, oraz za zabezpieczenie tych maszyn przed 

przypadkowym uruchomieniem lub doprowadzeniem czynników 

stwarzających zagrożenie. Dodatkowo musi zastosować wymagane 

zabezpieczenia na wyłączonych urządzeniach oraz sprawdzić,  

czy zostały usunięte czynniki stwarzające zagrożenie, takie jak: 

napięcie, ciśnienie, woda, gaz, temperatura itp.

Zagwarantowanie bezpieczeństwa pracownikom wykonującym  

polecenia w strefie pracy to obowiązek kierującego zespołem.  

Do jego zadań w tym zakresie należą m.in.:

• dobór osób do wykonania pracy;

• sprawdzenie przygotowania strefy pracy i przejęcie jej, jeżeli 

została zorganizowana właściwie;

• zapoznanie – w sposób udokumentowany – każdego członka 

zespołu z występującymi zagrożeniami w strefie i w jej  

bezpośrednim sąsiedztwie oraz z metodami bezpiecznego  

wykonywania zadań;

• egzekwowanie od każdej osoby z zespołu stosowania właściwych 

środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, 

narzędzi oraz sprzętu.

Wielka moc – duża odpowiedzialność
Jak wygląda podział obowiązków w praktyce? Najlepiej przedstawić 

go na przykładzie. Podczas wykonywania prac spawalniczych wewnątrz 

zbiornika dopuszczający i koordynujący poprzez właściwe zaplano-

wanie czynności łączeniowych, a później skrupulatne ich wdrożenie, 

zapewniają, że nie pojawi się w nim czynnik niebezpieczny, np. woda, 

para, substancje chemiczne itp. Kierujący zespołem powinien  

natomiast upewnić się, że osoby wchodzące w skład zespołu mają  

odpowiednie uprawnienia i kompetencje do wykonywania konkretnych 

prac spawalniczych. Ponadto powinien je zaznajomić z zagrożeniami 

w sąsiedztwie, np. czynnymi rurociągami, armaturą parową czy 

kablami elektrycznymi pod napięciem, które znajdują się w pobliżu 

wyłączonego z eksploatacji zbiornika. Wiedzę na ich temat kierujący 

otrzymuje od dopuszczającego. Dodatkowo zapoznaje osoby w zespole 

z technologią wykonania prac oraz z zagrożeniami, jakie z niej wynikają, 

i sposobami ochrony przed nimi; zgodnie z najnowszymi uregulowa-

niami pracownicy powinni potwierdzić ten fakt pisemnie. Kierujący 

zespołem musi także sprawdzić wymagane elementy, takie jak: 

• środki ochrony indywidualnej: przyłbice spawalnicze, rękawice, 

odzież i obuwie ochronne, hełm itp.;

• zabezpieczenia zbiorowe: wentylacja, pomiary stężenia substancji 

niebezpiecznych wewnątrz zbiornika itp.

Osoba stojąca na czele zespołu musi być człowiekiem o dużej 

asertywności, ponieważ ma obowiązek wstrzymania lub nierozpo-

czynania prac, gdy warunki ich bezpiecznego wykonania nie zostały 

spełnione. Ponadto powinna bezwzględnie egzekwować przestrze-

ganie zasad od członków zespołu. Odpowiedzialność kierującego 

zespołem jest bardzo duża, dlatego – zgodnie z prawem – gdy tylko 

opuści strefę pracy, to również zespół musi być z niej wyprowadzony, 

a dalsze wykonywanie zadań jest wstrzymane aż do jego powrotu.

Wykonywanie działań przy urządzeniach energetycznych wymaga 
właściwej organizacji, odpowiedzialności, a także asertywności  
oraz znajomości przepisów BHP. Chcąc ograniczyć ryzyko wypadku,  
nie można zapomnieć o żadnym z tych elementów. 

Dariusz Chmielewski, PGE Energia Ciepła

BHP
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Rozmaitości

A by odpowiedzieć na to pytanie, przygotowaliśmy kilka 

praktycznych wskazówek. Przekonaj się, że wprowadzanie 

dobrych nawyków wcale nie musi być takie trudne. 

Bądź dla siebie wyrozumiały 
Chcesz w nowym roku zdrowo się odżywiać? To świetnie! 

Nie oczekuj jednak, że z dnia na dzień całkowicie porzucisz 

swoją dotychczasową dietę i zaczniesz jeść produkty, do których  

nie jesteś przyzwyczajony. Dokonuj zmian zgodnie ze swoimi możliwo-

ściami, metodą małych kroków. Wybaczaj sobie drobne porażki  

i nie zniechęcaj się zbyt szybko.

Przygotuj się na dyskomfort 
Nasze mózgi są skonstruowane tak, aby zużywać jak  

najmniej energii. Bądź pewien, że twoje ciało i umysł  

będą broniły się przed zmianą. Wprowadzaj ją więc stopniowo,  

ale systematycznie.

Wizualizuj z umiarem 
Warto konkretnie określić, co chcesz osiągnąć i w jaki  

sposób możesz to zrobić. Nie powinieneś jednak nadużywać 

wizualizacji celu, ponieważ twój mózg może uwierzyć, że zadanie zostało 

zrealizowane, dając ci przyjemną, ale złudną gratyfikację emocjonalną. 

Taki efekt może niestety odwieść cię od rzeczywistego działania. 

Zastanów się: dlaczego?
Odpowiedz sobie na kilka pytań: z jakiego powodu  

to właśnie ten cel chcesz osiągnąć? Czy ten pomysł  

jest wart czasu i zaangażowania? Dzięki temu upewnisz się, że twoje 

zamiary są słuszne i potrzebne. 

Zaplanuj to, co możesz zrobić już teraz
Pamiętaj, że jeśli dzisiaj zjadłeś czekoladę lub nie  

wykonałeś zaplanowanej aktywności, to nie oznacza,  

że cała doba jest skreślona – wręcz przeciwnie. Nie ma sensu snuć  

idealnej – a przy tym nierealnej – wizji nowego dnia, w którym 

trzymasz się jedynie zdrowych nawyków. Twój organizm jest  

przyzwyczajony do określonych działań i reakcji, więc jeśli nagle  

z nich zrezygnujesz, nic dziwnego, że będziesz rozdrażniony i bezsilny. 

Skup się na procesie, nie na wyniku
To właśnie droga prowadząca do celu jest najciekawszym 

elementem przemiany. Dzięki nowym, codziennym 

decyzjom i wyzwaniom uczysz się najwięcej. Możliwe, że nie będzie 

dokładnie tak, jak sobie zaplanowałeś. I dobrze! Tym przecież 

charakteryzuje się rozwój. A nuż efekt będzie lepszy, niż pierwotnie 

zakładałeś?

Doceniaj siebie
Bądź z siebie dumny po każdym działaniu czy podejmowaniu 

inicjatywy. Stosuj pozytywną afirmację – nie mów: „Będę 

w tym lepszy”, tylko: „Już jestem w tym lepszy i jeśli chcę, to mogę 

więcej”. Wszystkie twoje myśli nastawiają cię zgodnie ze swoją treścią. 

Jesteś w stanie wpłynąć na ten proces, celowo tworząc w swoim  

umyśle pozytywne i budujące przekonania. Co prawda nie sprawią 

one, że realizacja wszystkich planów będzie bardzo prosta. Mogą  

jednak przyczynić się do lepszego samopoczucia, chęci zadbania  

o siebie czy spojrzenia na otoczenie z większym zrozumieniem.

Czas dobrych  
postanowień
Aleksandra Szadkowska, PGE SA 
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Jakie są najczęstsze noworoczne postanowienia Polaków? 
Z sondażu przeprowadzonego w grudniu 2021 r. przez  
United Surveys na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej”  
i RMF FM wynika, że co czwarty Polak chce w 2022 r. spędzać 
więcej czasu z bliskimi. 22 proc. badanych planuje skupić się 
na aktywniejszym trybie życia, a 21 proc. deklaruje, że będzie 
więcej oszczędzać. 



(50 km) 

SA

_ 


