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Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie pokój,
a radość ze wspólnego świętowania Wielkiej Nocy

zagości we wszystkich domach.

Wesołego Alleluja

Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu



Razem jesteśmy silniejsi 
Nasza Grupa za pośrednictwem Fundacji PGE przekazała dotychczas 

blisko milion złotych darowizny na bieżące wsparcie uchodźców  

i na pomoc humanitarną wysyłaną na tereny w największym stopniu 

objęte działaniami wojennymi. Środki zostały przekazane m.in.  

do Caritasu Archidiecezji Przemyskiej, Caritasu Archidiecezji Lubelskiej 

i Caritasu Diecezji Rzeszowskiej. Dzięki nim możliwe będzie utrzymanie 

tych osób i zapewnienie pomocy psychologicznej dla dzieci. Dotacje 

otrzymały również stowarzyszenia i organizacje, które przeprowadzają 

zbiórki i organizują w głąb Ukrainy transporty humanitarne. Dzięki temu 

do walczących miast wysłano ok. 40 t środków opatrunkowych, 

lekarstw, żywności i innych najpotrzebniejszych artykułów. 

 

Istotne jest, by rozsądnie ukierunkować działania w ramach akcji 

pomocowych. – Na początku liczba zebranych artykułów przerosła 

nasze oczekiwania. Nasza pomoc dociera bezpośrednio do Ukrainy. 

Mamy tam swoje zaprzyjaźnione parafie, kontakty, które wykorzy 

stujemy, aby dary znalazły się w miejscach, gdzie są najbardziej  

potrzebne. Dziękuję za przekazane rzeczy i zachęcam do włączania się 

w kolejne działania organizowane przez naszą parafię. Póki jest taka 

potrzeba, prowadzimy zbiórkę – podkreśla ks. Jan Jakimczuk  

z parafii prawosławnej Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim.

4 m a g a z y n  p r a c o w n i k ó w  G K  P G E 5

Temat numeruTemat numeru

R zeczywistość, z którą obecnie się mierzymy, jest trudna i nowa 

dla większości z nas. – Podobne sytuacje znamy tylko z książek. 

Nikt się tego nie spodziewał, a teraz stajemy twarzą w twarz 

z wielką tragedią. Jednak staramy się zrobić wszystko, by ukraińscy 

uchodźcy, a szczególnie dzieci, poczuli się u nas bezpiecznie – mówi 

Anna Szuper, koordynatorka ds. komunikacji w PGE Dystrybucja 

Oddział Zamość. Jak podkreśla, w przygranicznych oddziałach spółki 

niemal wszyscy pracownicy włączyli się w wolontariat – wspierają 

punkty recepcyjne, gromadzą i segregują dary, przygotowują posiłki 

i remontują pomieszczenia, w których osoby uciekające przed wojną 

będą mogły się zatrzymać. Zespół zamojskiego oddziału otoczył 

szczególną opieką dzieci z ukraińskich domów dziecka, które wraz  

z opiekunami znalazły schronienie w Kawęczynku i Szczebrzeszynie. 

Dzięki zaangażowaniu Dariusza Czuka, zastępcy dyrektora Rejonu 

Energetycznego Zamość, który osobiście włączył się w pomoc najmłod- 

szym, udało się właściwie zdiagnozować dwie dziewczynki z niepełno- 

sprawnością i dostosować leczenie, by mogły kontynuować walkę  

o zdrowie. – W takich momentach w człowieku budzi się jakaś inna 

energia, inne instynkty. Musisz podołać sytuacji, bo widok bezbronnych 

dzieci utwierdza w przekonaniu, że trzeba działać – mówi Dariusz Czuk. 

 

Swoją siłę pokazały także pracownice PGE z Zamojszczyzny, które 

zorganizowały wyprawki dla niemowlaków znajdujących się w oddziałach 

położniczych lokalnych szpitali. Przebywające tam maluchy to często 

wcześniaki, dla których mamy nie zdążyły przygotować podstawowych 

artykułów. Zbiórka darów była prowadzona pod hasłem „Energetyczne 

kobiety kobietom i mamy mamom” i włączyli się w nią również pracow-

nicy innych oddziałów PGE Dystrybucja – łódzkiego, warszawskiego  

i skarżyskiego. 

 

Wolontariusze dla Ukrainy  
W sumie w pomoc zaangażowało się blisko 500 ochotników z naszej 

Grupy, a od pierwszego dnia wojny na terenach przygranicznych 

pracuje ich nawet do 50 dziennie. Pomagają przyjąć uchodźców  

i rozlokować ich w domach i ośrodkach w Polsce. 

 

Bohaterską postawę wolontariuszy docenia m.in. Beata Nawrot-Miler  

z PGE GiEK: – Z ogromną radością patrzę na wielkie serca naszych  

Lokalnie i ogólnopolsko, poprzez zbiórki darów, organizację noclegów  
i integrację – pracownicy naszej Grupy od początku wojny w Ukrainie angażują się 
w pomoc uchodźcom. Udzielane im wsparcie ma różne formy, ale przede 
wszystkim ogromną moc.

Zespół Komunikacji Grupy PGE

Pomoc ponad  
granicami

koleżanek i kolegów, którzy każdego dnia w przeróżny sposób się 

angażują, dzieląc się tym, co posiadają. Udostępniają swoje domy, 

przekazują meble, ubrania i obuwie, gotują zupy, pieką ciasta i chleb, 

pomagają w kontaktach z urzędami i ośrodkami pomocy społecznej. 

Moc niesionej pomocy przez wolontariuszy PGE jest ogromna. 

 

Jak podkreśla Katarzyna Dudzin z PGE Energia Ciepła, pracownicy 

spółki zaangażowali się w te działania spontanicznie. – To był odruch 

serca wielu z nas. Zbieraliśmy i nadal gromadzimy rzeczy materialne. 

Wiele osób z naszej spółki przyjęło ukraińskie rodziny do swoich 

mieszkań, więc pomagamy także tym konkretnym grupom zaaklima-

tyzować się na miejscu. Naszych pracowników można spotkać też jako 

wolontariuszy działających w punktach recepcyjnych, w miejscach 

sortowania darów i wszędzie tam, gdzie jest potrzebna pomoc – mówi. 

 

Zbiórki najpotrzebniejszych przedmiotów są prowadzone w całej Grupie. 

Do tej pory udało nam się zebrać blisko 6 t artykułów, w tym żywność, 

środki higieniczne, lekarstwa, koce, a także wyprawki dla ukraińskich 

uczniów, którzy rozpoczynają naukę w polskich szkołach. Dary trafiły 

do blisko 100 ośrodków i kilkuset rodzin mieszkających w prywatnych 

kwaterach. Dodatkowo w porozumieniu z Ministerstwem Aktywów 

Państwowych przekażemy ok. 50 komputerów dla dzieci z Ukrainy.  

 

To jednak nie koniec wsparcia dla najmłodszych. PGE pomaga w ich 

integracji z polskimi rówieśnikami i z lokalnymi społecznościami.  

W ramach programu „Lasy pełne energii” dzieci, które znajdują się 

m.in. w podwarszawskich ośrodkach, zaprosiliśmy na wyjazd edukacyjno- 

-terapeutyczny do Kampinoskiego Parku Narodowego. Przygotowaliśmy 

także zajęcia połączone z grami i zabawami terenowymi. W projekty 

są zaangażowani wolontariusze PGE, którzy wspierają ukraińskich 

opiekunów w dbaniu o dzieci, animują zabawy i gry, a także pomagają 

najmłodszym odnaleźć się w nowym otoczeniu. 

 

Z kolei Fundacja PGE podarowała już ponad 1,5 tys. terapeutycznych 

misiów dzieciom, które ze swoimi rodzinami przekraczają wschodnią 

granicę, i podopiecznym ukraińskich sierocińców przebywającym  

w ośrodkach w naszym kraju. Maskotki zostały wysłane do placówek 

prowadzonych przez Caritas, urzędów gmin i miast, a także do miejskich 

ośrodków pomocy rodzinie, które wspierają osoby uciekające przed 

wojną w odnalezieniu spokojnego domu w Polsce. 

Patrycja Kaniewska  
specjalista ds. rozliczeń i analiz, 

PGE Energia Odnawialna Oddział 

Żarnowiec

W tak trudnym dla Ukrainy czasie 

pełnię funkcję koordynatora 

zbiórki rzeczy potrzebnych dla 

uchodźców w PGE Energia Odnawialna Oddział 

Żarnowiec. Cieszę się, że każdy pracownik  

wspomógł naszą zbiórkę. Dziękuję!  

Jak pomagamy Ukrainie?
• Przekazaliśmy łącznie 1 000 000 zł darowizny na wsparcie 

ofiar wojny.

• Zapewniliśmy 40 t darów dla mieszkańców miast objętych 
działaniami wojennymi. 

• Zebraliśmy 6 t artykułów dla ośrodków pomagających 
uchodźcom w Polsce.

• Udostępniliśmy 120 miejsc noclegowych dla ukraińskich 
rodzin w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym  
„Energetyk” w Nałęczowie.

• Podarowaliśmy 1,5 tys. misiów terapeutycznych, ponad 
100 wyprawek szkolnych i 50 komputerów dla dzieci 
z Ukrainy.

• Fundacja PGE sfinansowała zakup 5 namiotów pneuma-
tycznych wraz z wyposażeniem, które trafiły do Lwowa 
i Truskawca.

• 500 wolontariuszy PGE pomaga uchodźcom m.in.  
w strefach przygranicznych.



Utrzymanie ciągłości produkcji i dostaw energii na terenach 

najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi to obecnie 

największe wyzwanie, z jakim na co dzień muszą się mierzyć 

ukraińscy energetycy. Tamtejsze elektrownie są krytycznymi celami 

ataków. Rosyjskie ostrzały niszczą niezbędną infrastrukturę i pozbawiają 

dostępu do energii elektrycznej miliony mieszkańców. Jej brak jest 

ogromnym utrudnieniem w funkcjonowaniu ważnych instytucji, często 

stwarza zagrożenie dla życia obywateli. Dlatego nasza Grupa przekazała 

ukraińskiemu przedsiębiorstwu energetycznemu DTEK materiały, w tym 

m.in. przewody i transformatory, które są niezbędne do odtworzenia 

zniszczonej infrastruktury i zachowania ciągłości dostaw energii.  

– Specjalistyczny sprzęt zostanie dostarczony energetykom z Ukrainy 

za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych –  

potwierdza Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja. 

 

Chcemy kontynuować pomoc dla branży energetycznej, przy czym 

nasze kolejne działania będziemy uzależniać od bieżących potrzeb, 

wynikających z dynamicznie zmieniającej się sytuacji w Ukrainie,  

a także od możliwości Grupy. 

Temat numeru
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Solidaryzujemy się z pracownikami sektora energetycznego w Ukrainie. 
Wspieramy naszych sąsiadów w odbudowie krytycznej infrastruktury  
i pomagamy znaleźć schronienie dla rodzin tamtejszych energetyków.

Wojciech Dąbrowski 
prezes zarządu PGE SA

Regiony objęte działaniami  
wojennymi borykają się z problemami 
w funkcjonowaniu infrastruktury 
elektroenergetycznej. Bez prądu 
pozostają nie tylko urzędy czy domy 

prywatne, ale także szpitale, przepompownie wody 
i instytucje, w których schronienia szukają obywatele 
Ukrainy. Dlatego PGE za pośrednictwem Rządowej 
Agencji Rezerw Strategicznych przekazała ukraińskiej 
firmie energetycznej materiały niezbędne do odtwo-
rzenia zniszczonej infrastruktury i zachowania ciągłości 
dostaw energii.

Dla energetycznych rodzin 

Ponad 120 członków rodzin pracowników z ukraińskiego przedsię- 

biorstwa DTEK, uciekających przed rosyjską agresją, znalazło schro-

nienie w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Energetyk”  

w Nałęczowie, należącym do PGE Dystrybucja. Są to głównie kobiety 

i dzieci, z których najmłodsze ma zaledwie pół roku. Mieszkańcy mają 

tam zapewnione wyżywienie, opiekę, środki higieniczne i wszelkie 

potrzebne artykuły. Kilkanaście osób po otrzymaniu wsparcia wyru-

szyło w dalszą drogę do swoich bliskich. W bieżącą pomoc osobom 

mieszkającym w ośrodku angażują się nasi pracownicy, którzy 

przekazują najpotrzebniejsze rzeczy. Dary, takie jak wózki dla dzieci, 

ubrania, obuwie i środki kosmetyczne, sukcesywnie docierają  

do rodzin energetyków z DTEK. 

Świadectwo solidarności 
O pomoc dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy apeluje  

Ministerstwo Aktywów Państwowych. Na początku marca odbyła się 

wideokonferencja kierownictwa resortu z prezesami największych 

spółek Skarbu Państwa – w tym naszej Grupy. 

Minister aktywów państwowych wicepremier Jacek Sasin podkreślił, 

że przedsiębiorstwa po raz kolejny zdają egzamin ze społecznej  

odpowiedzialności biznesu i dają świadectwo ludzkiej solidarności.  

– W pomoc włączają się nie tylko obywatele, którzy poświęcają swój 

czas, środki i udostępniają domy. Od samego początku konfliktu  

w Ukrainie w pomoc włączają się również spółki Skarbu Państwa.  

Dziękuję wszystkim za ogromną empatię, która jednoczy w obliczu 

zagrożenia – podkreślił. 

 

Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację na przejściach 

granicznych z Ukrainą, skalę potrzeb, rodzaj i formy niezbędnego 

wsparcia, a także plan dotychczasowych i przyszłych działań, które 

mogą ułatwić skoordynowanie pomocy humanitarnej dla uchodźców.

 

W odpowiedzi na te potrzeby nasza Grupa aktywnie włącza się  

w działania związane ze wsparciem tych osób w wejściu na polski rynek 

pracy. W porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Łódzkiego planujemy uruchomić w Centrum Rozwoju Kompetencji  

w Bełchatowie kursy języka polskiego, opiekuna medycznego, 

masażu i kurs kosmetyczny. Wspólnie z Pl.2012+ – operatorem PGE 

Narodowego – włączyliśmy się także w organizację kwietniowych 

targów pracy dla uchodźców z Ukrainy. 

 

Pomaganie mamy we krwi 
Zachęcamy pracowników PGE do odwiedzania regionalnych centrów 

krwiodawstwa i krwiolecznictwa, jak również punktów poboru krwi, 

by mogli się podzielić z potrzebującymi z Ukrainy tym najcenniej-

szym darem. 

Warto być krwiodawcą. Krew ratuje życie, a nie można jej wyprodu-

kować ani kupić. – Jedyną fabryką jest ludzki organizm. To nic nie 

kosztuje, nic nie boli, a świadomość, że tak niewielkim wysiłkiem 

można uratować komuś życie, jest cudowna. Dosłownie i w przenośni: 

pomaganie mam we krwi – mówi Anna Kołacz, PGE SA. 

Przed włączeniem się w ten rodzaj wsparcia warto zapoznać się  

ze wskazaniami Narodowego Centrum Krwi, które na bieżąco monitoruje 

zapotrzebowanie na krew i jej składniki. Szczegółowe informacje 

można uzyskać na stronach regionalnych centrów krwiodawstwa.

Temat numeru

Zespół Komunikacji Grupy PGE

Energetycy energetykom

Na specjalny wniosek gminy Ustrzyki Dolne pracownicy 
Rejonu Energetycznego Sanok z PGE Dystrybucja Oddział 
Rzeszów wybudowali tymczasową linię niskiego napięcia 
zasilającą w energię elektryczną namioty na przejściu grani- 
cznym w Krościenku. Uchodźcy przekraczający granicę mogą 
tam skorzystać z pomocy medycznej, zjeść ciepły posiłek 
i odpocząć przed wyruszeniem w dalszą drogę.

Igrowa kimnata – sala zabaw dla dzieci w CSW „Energetyk”.

Transport darów z Żarnowca w ramach akcji „Solidarni z Ukrainą”.

CSW „Energetyk” – rodziny energetyków z Ukrainy znalazły schronienie w Nałęczowie.
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P rzestrzeń do prób była naprawdę duża – spółka zarządza  

267 km sieci ciepłowniczej, którą dostarczane jest ciepło 

sieciowe do ponad 100 tys. torunian. Aby zapewnić ciągłość 

zaopatrzenia miejskich budynków w ciepło, instalacje są na bieżąco 

diagnozowane i na tej podstawie modernizowane lub wymieniane.

Nowoczesna diagnostyka
Marek Zawadka, kierownik Wydziału Dystrybucji PGE Toruń,  

podkreśla, że spółka ma duże doświadczenie w diagnostyce  

instalacji energetycznych metodami termowizyjnymi. – Od 2005 r. 

trzykrotnie zlecaliśmy wykonanie lotniczych zdjęć termowizyjnych 

sieci ciepłowniczej miasta. Uzyskane w ten sposób obrazy pozwalają 

nam z jednej strony określić aktualny stan infrastruktury, łącznie  

z wcześniejszym ustaleniem usterek, których nie można inaczej 

wykryć, a z drugiej strony umożliwiają ocenę jakości przeprowadzonych 

modernizacji sieci. Drony mogą częściowo zastąpić dotychczas  

wykorzystywane metody diagnostyki instalacji ciepłowniczych,  

np. z wykorzystaniem samolotu z kamerą termowizyjną, czy też 

diagnostykę fonometryczną sieci – zapewnia.

 

Testy na plus
Do prób użyto specjalistycznego drona wyposażonego w kamery FPV 

i termowizyjną o wysokiej rozdzielczości oraz systemy wspierające 

wykonywanie lotów (m.in. omijania przeszkód). W porozumieniu  

ze służbami technicznymi PGE Toruń do testowego badania wytypo- 

wano fragment osiedla mieszkaniowego. Kamera termowizyjna  

zarejestrowała obraz sieci ciepłowniczej i okolicznych budynków. 

Efekty okazały się bardzo interesujące, a wyniki przeprowadzonych 

testów zostały zobrazowane na interaktywnych mapach w paśmie 

widzialnym oraz w podczerwieni.  

Doświadczenie w diagnostyce termowizyjnej pozwoliło ocenić jakość 

obrazów wykonanych podczas testów jako zaskakująco dobrą.  

Na fotografiach wyraźnie widać miejsca zwiększonej emisyjności sieci 

ciepłowniczej, komór ciepłowniczych, stropodachów i ścian budynków. 

Ocenę zdjęć wykonanych dronem ułatwiają także specjalne  

narzędzia informatyczne. Interaktywne mapy pomagają w lokalizacji 

przebiegu sieci oraz wcześniejszym programowaniu trasy przelotu 

urządzenia na terenie miasta. 

Wyniki badań umożliwiają szczegółową analizę izolacji termicznych 

budynków oraz ubytków ciepła przez stropodachy, jak na przykładzie 

poniżej. 

Jakie wnioski płyną z testów? Dron wyposażony w wysokiej jakości 

kamerę termowizyjną umożliwia częstsze i wielokrotnie tańsze  

od tradycyjnych metod inspekcje urządzeń i instalacji. Za pomocą tego 

urządzenia można też wykonywać profesjonalne usługi analizy termo-

wizyjnej budynków. Jego dodatkową zaletą jest wielofunkcyjność – 

może być równolegle wykorzystane do celów eksploatacyjnych,  

BHP i marketingowych.
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Ciepłownictwo

Sieć ciepłownicza  
z lotu… drona 
PGE Toruń

Fotografie wykonane w paśmie widzialnym i w podczerwieni. Na zdjęciu 
termowizyjnym widać wyraźnie przebieg sieci ciepłowniczej oraz miejsca 
zwiększonej emisyjności termicznej sieci.

Czy drony mogą być alternatywą dla diagnozowania sieci ciepłowniczej 
metodą termowizji lotniczej? Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie było 
celem testów, które PGE Toruń przeprowadziła na początku tego roku.
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Ciepłownictwo

D ymiące kominy z przydomowych nieefektywnych kotłowni  

bazujących na paliwach stałych to wciąż problem wielu  

polskich miast. To również główna przyczyna smogu,  

który wpływa na złą jakość powietrza i stanowi zagrożenie dla zdrowia 

mieszkańców i zabytkowej architektury. PGE Toruń od 2007 r.  

pomaga w walce z tym problemem dzięki projektowi, który wspiera 

likwidację dymiących kominów poprzez przyłączenie budynku do sieci 

ciepłowniczej. Spółka dofinansowuje budowę lub dostosowanie  

wewnętrznej instalacji do odbioru ciepła sieciowego w budynkach, 

których właściciele chcą zmienić źródło ciepła. Zgodnie z regulaminem 

tej inicjatywy wysokość dotacji jest uzależniona od wielkości przyłączonej 

mocy. Ponadto PGE Toruń prowadzi program pomocy prawnej  

dla klientów, doradztwa i wsparcia w zakresie dofinansowania  

inwestycji wymiany ogrzewania.

Rozszerzamy zasięgi 
Przez wiele lat projekt był dostępny głównie dla właścicieli budynków 

na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu ze względu na szczególne  

walory architektoniczne tych obszarów i wysoki poziom zanieczysz-

czenia powietrza. Od 2021 r. zasięg projektu został rozszerzony. 

Mogą z niego skorzystać mieszkańcy Torunia, którzy ogrzewają 

budynki paliwem stałym na terenach objętych siecią ciepłowniczą.

– Dzięki zmianie ogrzewania na ciepło sieciowe na Bydgoskim  

Przedmieściu i Starówce mamy czystsze powietrze. Rozszerzając  

w ubiegłym roku program o pozostałe obszary Torunia, w których 

występuje sieć ciepłownicza, chcieliśmy pomóc mieszkańcom w podjęciu  

decyzji o zmianie źródła ciepła, co korzystnie wpłynie na jakość 

powietrza w całym mieście – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu 

PGE Toruń.

Bezpieczne źródło 
Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej to jedna z najskutecz-

niejszych metod zapobiegania emisji zanieczyszczeń pochodzących 

z węglowego źródła ciepła. Oznacza całkowitą likwidację zarówno 

niskiej emisji, czyli dymiących kominów w budynkach ogrzewanych  

z przydomowych kotłowni, jak i emisji zanieczyszczeń w miejscu  

przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. Ciepło sieciowe jest 

produkowane w mieście z kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej 

PGE Toruń, która jest bezpieczna dla środowiska i bezodpadowa – 

spełnia restrykcyjne normy środowiskowe. Dzięki prowadzonemu  

od tylu lat programowi wsparcia udało się ograniczyć emisje dwu- 

tlenku siarki, tlenków azotu, pyłów, dwutlenku węgla (gaz cieplarniany)  

i tlenku węgla. 

Już od 14 lat PGE Toruń wspiera mieszkańców grodu Kopernika w likwidacji 
dymiących kominów. Spółka prowadzi program, który polega na udzielaniu 
dotacji właścicielom budynków zdecydowanym na zmianę źródła ciepła 
z węglowego na sieciowe. W ramach projektu do sieci ciepłowniczej 
zostało przyłączonych łącznie 365 budynków, a wysokość udzielonego 
dofinansowania wyniosła blisko 1,4 mln zł.  

Toruń stawia  
na ciepło sieciowe
PGE Toruń

Szacunkowa ilość zanieczyszczeń obniżona w wyniku realizacji programu wsparcia likwidacji  
niskiej emisji na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w latach 2009-2021:

Tlenki siarki Tlenki azotu Dwutlenek węgla Pył Tlenek węgla*

35 ton 10 ton 4,7 tys. ton 112 ton 77 ton

* Dane od 2017 r. 



W kolejnych miesiącach nowoczesne urządzenie zostanie zamontowane  
na turbinach w Żurominie i Pelplinie. 

Ubiegłoroczne podpisanie listu intencyjnego przez PGE GiEK, 

gminę Bogatynia i przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w tym 

mieście w sprawie uciepłownienia Trzcińca rozpoczęło proces 

przygotowań inwestycyjnych, które właśnie przechodzą w fazę realizacji. 

 

Zgodnie z zapisami dokumentu elektrownia Turów zobowiązała się 

do wykonania sieci ciepłowniczej o mocy cieplnej 1,3 MWt od źródła  

do uzgodnionego miejsca wpięcia, a także do dostarczania ok. 10 tys. GJ 

ciepła rocznie do odbiorców w Trzcińcu. 

 

 

Wyczekiwana inwestycja 

Energia elektryczna w blokach 1-6 elektrowni Turów jest produkowana 

w wysokosprawnej kogeneracji z wytwarzaniem ciepła, zabezpieczającego 

Energetyka konwencjonalna
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m.in. potrzeby grzewcze i wytwarzanie centralnej wody użytkowej  

dla większości osób z blisko 18-tysięcznej bogatyńskiej społeczności. 

Konwencjonalne bloki energetyczne turoszowskiej elektrowni są  

wyposażone w kotły fluidalne i instalacje służące ochronie środowiska. 

Dzięki temu są jednostkami o wysokiej sprawności, spełniającymi 

wszystkie wymogi środowiskowe wynikające z konkluzji BAT. Łączna 

moc osiągalna źródła ciepła, które ma powstać, będzie wynosiła  

219 MW. 

Znaczenie tej inwestycji dla Trzcińca podkreśla Wojciech Dobrołowicz, 

burmistrz miasta i gminy Bogatynia. – Cieszę się, że tak długo wyczeki- 

wana przez mieszkańców dzielnicy inwestycja zostanie zrealizowana, 

co umożliwi stopniowe przyłączanie się do gminnej sieci ciepłow-

niczej – mówi burmistrz. – Oznacza to, że osoby zamieszkujące 

ten teren będą mogły sukcesywnie odchodzić od dotychczasowego 

sposobu ogrzewania swoich domów za pomocą tradycyjnych pieców, 

co z pewnością poprawi ich komfort życia. Ten istotny krok, który 

również znacząco wpłynie na jakość powietrza na naszym terenie,  

był możliwy dzięki doskonałej współpracy samorządu z zarządem 

PGE GiEK – dodaje. 

Oddanie do użytku nowej nitki ciepłowniczej zaplanowane jest  

na koniec sierpnia 2022 r.

Ciepło systemowe wyprodukowane w turoszowskiej elektrowni ma docelowo 
dotrzeć do ponad 120 gospodarstw domowych w Trzcińcu, dzielnicy Bogatyni. 
W ten sposób miasto uzyska wsparcie w walce z niską emisją i ze smogiem, 
spowodowanymi nieefektywnym spalaniem paliw w domowych piecach.

PGE GiEK

Technologia i ekologia  
W Bogatyni ciepło sieciowe jest produktem stabilnym, 
regulacyjnym, o najniższej emisyjności, a jego wytwarzanie 
odbywa się z najwyższą możliwą sprawnością w reżimach 
technologicznych i ekologicznych, co sprawia, że jest zdecy-
dowanie lepszym rozwiązaniem niż jakiekolwiek indywidualne 
paleniska grzewcze zasilane paliwami stałymi.

Czystsze powietrze  
i stabilne ciepło dla Trzcińca

Andrzej Legeżyński 
prezes zarządu PGE GiEK

Inwestycja polega na wykonaniu 

nowego, długiego na mniej więcej 

450 m odcinka magistrali ciepłow-

niczej w dzielnicy Trzciniec, łączą-

cego istniejącą już infrastrukturę 

ciepłowniczą elektrowni Turów z siecią realizowaną 

przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bogatyni. 

Dzięki temu poprawi się jakość powietrza w mieście, 

a mieszkańcy otrzymają dostęp do stabilnych 

dostaw ciepła systemowego, co pomoże ograniczyć 

zjawisko niskiej emisji i problem smogu. To kolejny 

dowód, że troska o społeczności lokalne jest  

jednym z priorytetów PGE GiEK. 

T esty na farmie Resko 1 położonej w województwie zachodnio- 

pomorskim trwały ponad rok. To pionierski projekt spółki  

PGE Energia Odnawialna. Lidar umożliwił precyzyjną kalibrację 

anemometru, czyli urządzenia do pomiaru siły i kierunku wiatru. Użycie 

tego systemu pozwoliło zwiększyć roczną produkcję energii elek-

trycznej farmy o ponad 2 proc. W następnych miesiącach takie próby 

zostaną przeprowadzone także w kolejnych elektrowniach wiatrowych 

Grupy – w Pelplinie i Żurominie. 

Laserowa precyzja  
Lidar horyzontalny to wysokospecjalistyczne urządzenie, które  

wysyłając wiązkę laserową, z dużej odległości dokonuje precyzyjnych 

pomiarów wiatru zbliżającego się do wiatraka. Dzięki temu możliwe 

jest zweryfikowanie, czy dana turbina jest dobrze skalibrowana  

i ustawiona względem wiatru, co ma bezpośredni wpływ na produkcję  

i funkcjonowanie instalacji poprzez ograniczenie występowania 

negatywnych wibracji mechanicznych i naprężeń.

 

Spółka planuje sukcesywnie przenosić lidar na kolejne farmy wiatrowe, 

aby docelowo odpowiednio skalibrować wszystkie należące do niej 

turbiny. Za montaż urządzenia w pełni odpowiadają służby serwisowo- 

-eksploatacyjne PGE, które pracują bez korzystania w tym celu  

z usług wykonawców zewnętrznych. 

PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem 

zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych o łącznej 

mocy 688 MW.

Lidar horyzontalny pozwala zwiększyć roczną produkcję energii 
elektrycznej jednej farmy wiatrowej o ponad 2 proc. – tak wynika z testów 
przeprowadzonych na farmie Resko 1. Teraz nowoczesne urządzenie ma być 
używane w kolejnych instalacjach należących do PGE Energia Odnawialna.    

Skalibrowane  
na wiatr 
PGE SA
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Zielona energia

Lidar, który można uznać za swoisty skaner laserowy, pozwala  
na wykonywanie precyzyjnych pomiarów na odległość nawet kilkuset  
metrów przed czołem turbiny.

Farma wiatrowa Resko 1 o mocy 14,280 MW składa się z siedmiu turbin wiatrowych typu G90 firmy Gamesa o mocy 2,040 MW każda.



Przedsiębiorstwa wspierające pozyskiwanie energii ze słońca już  

od jakiegoś czasu uważnie przyglądają się tym zasobom i są zaintere-

sowane odzyskiwaniem tego cennego surowca. 

Wartość rynku recyklingu paneli fotowoltaicznych w Europie w 2020 r. 

wyniosła 49,1 mln dol. Zgodnie z prognozami w latach 2020-2027  

ma się on systematycznie powiększać – o mniej więcej 19 proc. rocznie.

 

Bezpiecznie i z szacunkiem dla środowiska  
PGE Ekoserwis przygotowuje innowacyjne rozwiązania, które  

umożliwią ponowne wykorzystanie surowców wtórnych pochodzących  

z paneli fotowoltaicznych. Sposoby te muszą być jednak bezpieczne 

w procesie przetwarzania i jednocześnie przyjazne dla środowiska. 

Paweł Wieczorek, dyrektor odpowiedzialny za rozwój spółki, zapewnia, 

że PGE Ekoserwis chce oferować nowatorskie, ekologiczne i opłacalne 

z biznesowego punktu widzenia technologie, a także rozwiązania 

pozwalające na zagospodarowanie starych i z pozoru nieprzydatnych 

paneli. – Z naszej perspektywy są one bardzo cennymi zasobami,  

dlatego uważamy, że nie powinny trafiać na składowiska odpadów. 

Odzyskiwanie wartościowych surowców w procesie recyklingu może się 

stać ważną gałęzią rozwoju i funkcjonowania naszej spółki – mówi.

GOZ komercjalizuje odpady   
W ramach wyznaczania nowych kierunków działań i rozwoju portfela 

produktowego stawiamy na specjalistyczne Centrum Badań  

i Rozwoju GOZ, które powstaje w Bełchatowie. PGE Ekoserwis,  

jako lider segmentu gospodarki obiegu zamkniętego, skupia  

specjalistów, którzy w tym miejscu zajmą się analizowaniem,  

opracowywaniem i wdrażaniem optymalnych technologii recyklingu 

i odzysku surowców z zużytych OZE, tzn. paneli PV, farm wiatrowych, 

magazynów energii i innych. W nowo powstałych laboratoriach 

sprawdzane będą techniczne, fizyczne i chemiczne właściwości  

oferowanych przez spółkę produktów i technologii, mających  

na celu ochronę przyrody.

Recykling i rekultywacja   
Dodatkowo specjaliści ds. ochrony środowiska pracujący  

w PGE Ekoserwis zajmą się tworzeniem i wdrażaniem projektów  

rekultywacyjnych z myślą o zdegradowanych terenach przemy- 

słowych. To pozwoli przywracać ich naturalne walory albo  

przeznaczać te obszary na cele inwestycyjne, np. pod budowę  

nowych instalacji OZE. 

Odzyskać cenne pierwiastki   
Przyszłościowym wyzwaniem dla spółki jest recykling i odzysk  

surowców z zużytych magazynów energii. Wraz z ich rozwojem,  

a także ze wzrostem elektromobilności zwiększa się rynek ogniw  

litowych – nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, 

że rośnie zapotrzebowanie na lit, kobalt i nikiel. Te cenne pierwiastki 

mają być w przyszłości odzyskiwane przede wszystkim z odpadów. 

Potrzeba do tego odpowiednich technologii, nad którymi będzie 

pracować Centrum GOZ. 

Neutralność klimatyczna – wspólny cel   
PGE Ekoserwis, jako podmiot wyznaczony do wdrażania rozwiązań GOZ 

w naszej Grupie, kładzie duży nacisk na badania nad gospodarczym 

wykorzystaniem odpadów, realizując tym samym cele wyznaczone 

dla polskiej energetyki.  

Rozwój OZE wiąże się z obowiązkiem recyklingu zużytych  

ogniw fotowoltaicznych, łopat turbin wiatrowych czy baterii.  

Do odpowiedniego poziomu recyklingu zobowiązuje nas prawo  

europejskie, a także odpowiedzialność i konieczność przeciwdziałania 

zachodzącym zmianom klimatycznym. W Polsce to obszar, który 

wciąż stanowi wyzwanie i wymaga mądrego, odpowiedzialnego 

działania. Transformacja energetyczna przebiegnie sprawnie  

i z korzyścią dla gospodarki, społeczeństwa i klimatu tylko wtedy, 

gdy otrzyma kompleksowe wsparcie w zagospodarowaniu odpadów 

i wytwarzaniu z nich produktów, które będą użyteczne w innych 

branżach. Bezodpadowy recykling paneli i innych komponentów  

OZE będzie chronił cenne zasoby i surowce, a jednocześnie zwiększy 

efektywność energetyczną, co z kolei pozwoli zmniejszyć ślad węglowy. 

– Rozbudowując Centrum GOZ, liczymy na to, że powstające tam  

innowacje, nowe technologie przetwarzania wzbudzą zainteresowanie 

nie tylko w kraju, lecz także na świecie i staną się naszym markowym 

produktem – podkreśla Paweł Wieczorek.
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D ziś instalacje OZE pomagają osiągnąć neutralność klimatyczną, 

ale w całkiem bliskiej przyszłości, sięgającej kilku lat, zaistnieje 

potrzeba wymiany dużej części z nich. Powodem będą uszko-

dzenia powstałe w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosfe-

rycznych lub naturalnego zużycia ich komponentów. Szacuje się,  

że do 2034 r. możemy mieć w Polsce 11 tys. Mg wyeksploatowanych 

łopat z turbin wiatrowych. W podobnym czasie możemy się spodziewać 

blisko 65 tys. szt. zużytych paneli fotowoltaicznych, przyjmuje się 

bowiem, że średni okres ich pracy waha się od 20 do 30 lat. Najstarsze 

systemy fotowoltaiczne podłączano do europejskiej sieci na początku 

lat 80. XX w., a więc w tym roku przypadają ich 40. urodziny. 

Źródło energii i cennych surowców 

Co zrobić z zużytymi instalacjami OZE, aby skorzystały z nich  

jeszcze biznes i środowisko? Nad tym zagadnieniem pracują eksperci 

z Centrum Badań i Rozwoju GOZ (gospodarki obiegu zamkniętego)  

w PGE Ekoserwis, którzy opracowują efektywne technologie odzysku 

surowców wykorzystanych w budowie instalacji. Pochodzące z nich 

m.in. metale i cenne pierwiastki, takie jak aluminium, srebro czy krzem, 

mogłyby posłużyć do tworzenia kolejnych urządzeń. Obecnie  

ok. 95 proc. paneli sprzedawanych w Polsce wyprodukowano  

z użyciem technologii krzemu krystalicznego. Ogniwa fotowoltaiczne 

wykonuje się z półprzewodników krzemowych.  

Budując teraźniejszość,
patrzymy w przyszłość 

Instalacje fotowoltaiczne, farmy wiatrowe czy stacje ładowania 
samochodów elektrycznych stają się nieodłącznymi elementami  
naszego krajobrazu. Wzrasta przy tym świadomość, że recykling 
wyeksploatowanych komponentów technicznych OZE lub akumulatorów 
do pojazdów elektrycznych to ważna część transformacji w kierunku 
gospodarki o obiegu zamkniętym.

PGE Ekoserwis

Lech Sekyra   

prezes zarządu PGE Ekoserwis

Pracujemy nad technologiami 

odzyskiwania i zagospodaro- 

wywania odpadów i różnych  

produktów ubocznych  

w bezpieczny sposób. Chcemy 

także wskazywać ich możliwe  

zastosowania w gospodarce. Oczywiście będzie się 

to łączyło z projektowaniem procesów rekulty- 

wacji, określonym profilowaniem terenów,  

a jednocześnie z opracowywaniem produktów, 

które pomogą np. w montażu instalacji OZE.

Rozwijane przez PGE Ekoserwis Centrum Badań i Rozwoju GOZ  
wpisuje się w wyzwania i plany rozwoju przyjęte w strategii segmentu 
gospodarki obiegu zamkniętego. W ramach Centrum tworzone są 
specjalne działy i sekcje, które pozwolą osiągnąć wyznaczone cele. 
W obiekcie powstanie również zaplecze laboratoryjne z nowoczesną 
infrastrukturą, czyli narzędzie niezbędne dla działalności badawczo- 
-rozwojowej, które zabezpieczy sprawny nadzór nad jakością naszych 
surowców i produktów, a także umożliwi szybszy dostęp do wyników  
oraz skróci czas realizacji badań i projektów. 

Zielona energiaZielona energia



Podczas warsztatów omówiono nie tylko planowane inwestycje,  
ale również zasady BHP obowiązujące w PGE Dystrybucja  
przy współpracy z wykonawcami. 

P otencjał techniczny spółki, plany inwestycyjne i modernizacyjne 

na lata 2022-2026, a także kluczowe programy, takie jak  

kablowanie sieci czy wdrażanie liczników zdalnego odczytu –  

to główne tematy zaprezentowane uczestnikom warsztatów organi- 

zowanych przez PGE Dystrybucja. Wydarzenie, które odbyło się  

w formie transmisji online, było okazją zarówno do poszerzenia bazy 

potencjalnych wykonawców, jak i do otwartej dyskusji, budowania 

partnerskich relacji i wymiany dobrych praktyk. Za pośrednictwem 

specjalnego formularza uczestnicy zadawali pytania, których łącznie 

wpłynęło ponad 100. Na część z nich przedstawiciele spółki odpowiadali 

na bieżąco, pozostałe wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie 

www.pgedystrybucja.pl już po spotkaniu.

Partnerskie relacje i wspólne wartości   
Uczestnicy warsztatów zapoznali się również z wymogami postępowań 

przetargowych prowadzonych w spółce. Omówiono zasady BHP  

i compliance, które obowiązują w PGE Dystrybucja przy współpracy 

z wykonawcami. O tym, jak ważną rolę w procesie przetargowym 

odgrywa przestrzeganie zasad Kodeksu etyki GK PGE i Kodeksu  

postępowania dla partnerów biznesowych PGE Dystrybucja, opowiadał 

Tomasz Sawicki, koordynator ds. compliance. – W PGE dbamy  

o relacje z partnerami biznesowymi. Wybieramy tych, którzy działają 

w sposób uczciwy i przestrzegają takich samych standardów jak my. 

Nasze kontakty z dostawcami są oparte na wzajemnym szacunku  

i zaufaniu – podkreślił Tomasz Sawicki. 

Kluczowe projekty  
Goście z zainteresowaniem słuchali o najważniejszych inwestycjach 

realizowanych przez PGE Dystrybucja. Do takich należy program 

zwiększenia udziału linii kablowych do 30 proc. w sieci SN – ten projekt 

spółka rozpoczęła już w 2019 r. Jego realizacja gwarantuje poprawę  

parametrów jakościowych dostaw energii do odbiorców, a także  

zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. Przedsięwzięcie przewiduje  

wykonanie 11 263 km linii niezależnie od innych zadań inwestycyjnych. 

Druga kluczowa inwestycja – wdrożenie liczników zdalnego odczytu 

(projekt LZO) – jest zadaniem o charakterze obligatoryjnym i wynika 

z wymagań stawianych operatorom systemów dystrybucyjnych przez 

ustawę Prawo energetyczne. Przepisy nakładają na te podmioty 

obowiązek opomiarowania licznikami zdalnego odczytu co najmniej 

80 proc. odbiorców do 31 grudnia 2028 r. PGE Dystrybucja podjęła 

decyzję o opomiarowaniu wszystkich swoich odbiorców do 2030 r.

Przeprowadzone warsztaty wpisują się w cykl spotkań z wykonawcami, 

zainicjowany przez naszą Grupę. Przez ostatnie miesiące przedstawi-

ciele spółek PGE rozmawiali m.in. z podmiotami świadczącymi usługi  

w branżach offshore, OZE, ciepłownictwa czy teleinformatyki.

 

Blisko 500 przedsiębiorstw z branży energetycznej i budowlanej, 
zainteresowanych współpracą z PGE Dystrybucja, wzięło udział w pierwszej 
edycji warsztatów informacyjnych dla wykonawców inwestycji z obszaru 
dystrybucji energii elektrycznej.   

Informacje  
z pierwszej ręki 
PGE Dystrybucja
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Potencjał techniczny spółki oraz plany inwestycyjne i modernizacyjne  
na lata 2022-2026 były głównymi tematami warsztatów dla wykonawców.

 
 

Jarosław Kwasek 

prezes zarządu PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja po raz pierwszy 

zorganizowała warsztaty dla swoich 

podwykonawców z branży elektro-

energetycznej, by nie tylko  

zaprezentować zakres inwestycji, 

ale też wyjaśnić procedury zakupowe. Mamy nadzieję,  

że dzięki znajomości naszych planów i zasad wyko-

nawcy będą mogli się łatwiej poruszać w gąszczu 

obowiązujących przepisów i lepiej przygotować  

do realizacji poszczególnych etapów inwestycyjnych.

W liście przekazanym władzom obu uczelni Wojciech Dąbrowski, 

prezes zarządu PGE SA, zaznaczył, że do budowy i rozwoju 

programu offshore potrzebujemy kompetentnych kadr.  

– Poszukiwani są i będą eksperci w wielu obszarach związanych  

z morską energetyką wiatrową, m.in. z zakresu projektowania, budowy, 

eksploatacji i serwisowania morskich elektrowni wiatrowych. Nie ma 

lepszego sposobu na budowę rodzimego rynku offshore, jak wykształ-

cenie przyszłych specjalistów na polskich uczelniach – podkreślił.

Nowy semestr, nowe możliwości
12 marca na Uniwersytecie Morskim w Gdyni słuchacze studiów  

podyplomowych po raz pierwszy wzięli udział w zajęciach na kierunku 

zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energe-

tyce wiatrowej. Z kolei na Politechnice Gdańskiej, wraz z początkiem 

semestru letniego, studenci mogą wybierać nową specjalność  

na kierunku oceanotechnika – projektowanie i budowa morskich 

systemów energetycznych. Partnerem głównym studiów na obu 

uczelniach została PGE Baltica. 

– Współpraca biznesu z nauką to także wytyczanie nowych kierunków 

kształcenia. Szczególnie uczelnie związane z morzem mają ogromny  

potencjał poszerzania oferty studiów o zagadnienia dotyczące offshore 

i kształcenia nowych kadr dla tego sektora. Jestem pewien, że już  

w niedalekiej przyszłości dzięki tym studiom na rynku pracy pojawią się 

nowi eksperci, a niektórzy z nich zasilą kadry PGE Baltica – powiedział 

Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica, który brał udział  

w podpisaniu umów z uczelniami, a na UMG uczestniczył w inauguracji 

nowych studiów podyplomowych. 

Praktyka i doświadczenie
Wśród kadry dydaktycznej programu studiów na UMG jest m.in. pra-

cownik naszej Grupy Rafał Żendarski, absolwent Wydziału Nawigacyjnego  

UMG, który w PGE Baltica kieruje przygotowaniami do budowy  

zaplecza O & M, czyli wszystkich kwestii dotyczących konserwacji  

i utrzymania morskich farm wiatrowych. Podczas sesji inauguracyjnej  

poprowadził zajęcia o specyfice projektów offshore i historii powstania 

kultury bezpieczeństwa w tej branży. To obrazuje, jak duży nacisk został 

położony na przekazywanie praktycznej wiedzy słuchaczom – w drugim 

semestrze zaplanowano prezentację studium przypadku z tego sektora.

Dla studentów Politechniki Gdańskiej program przewiduje  

m.in. praktyki, staże, stypendia i wyjazdy studyjne. Zajęcia odbywają 

się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Utworzenie 

nowych studiów z obszaru offshore we współpracy z PGE jest  

efektem listu intencyjnego podpisanego w maju 2021 r. przez PGE, 

Politechnikę Gdańską, Instytut Maszyn Przepływowych PAN  

w Gdańsku oraz Duński Uniwersytet Techniczny (Danmarks Tekniske 

Universitet). Intencją tej współpracy było m.in uruchomienie studiów 

specjalizacyjnych na pomorskich uczelniach. 

Nasza Grupa angażuje się w kształcenie nowych kadr. Spółka PGE Baltica  
została głównym partnerem nowego kierunku studiów podyplomowych  
na Uniwersytecie Morskim w Gdyni oraz nowej specjalności studiów 
magisterskich na Politechnice Gdańskiej.

Offshore na pomorskich uczelniach  
PGE Baltica

W imieniu PGE umowę o współpracy przy nowej specjalności studiów offshore 
na Politechnice Gdańskiej podpisał Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica. 
Uczelnię reprezentował prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, dziekan  
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. 

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Morskim w Gdyni rozpoczęły się sesją 
inauguracyjną 12 marca. Zajęcia poprowadzą także specjaliści z PGE Baltica.
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Prosumenci  
na nowych  
zasadach   
PGE Dystrybucja

N owe zasady to efekt wejścia w życie nowelizacji (z 29 paździer-

nika 2021 r.) ustawy o odnawialnych źródłach energii. Do tej 

pory wytwórcy energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych 

korzystali z systemu opustowego, który polega na bezgotówkowym 

rozliczeniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez nich  

do sieci dystrybucyjnej wobec ilości energii elektrycznej pobranej  

z tego źródła na potrzeby własne. W związku z nowymi przepisami 

takie rozliczenie było możliwe tylko wtedy, gdy operator systemu 

dystrybucyjnego (OSD) do 31 marca 2022 r. otrzymał poprawne  

i kompletne zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji.  

Zasady zgłoszeń    
Za datę prawidłowego złożenia zawiadomienia do OSD uznawana 

jest data wpływu dokumentu – w przypadku wysłania zgłoszenia  

w postaci papierowej, bądź data rejestracji przez systemy informa-

tyczne OSD – gdy formularz przekazywany jest elektronicznie.

W sytuacji, gdy zgłoszenie okaże się niekompletne lub niepoprawne, 

prosument zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia  

deklaracji w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli w wyzna-

czonym czasie wniesie korektę lub uzupełni brakujące dokumenty, 

będzie rozliczany w systemie opustowym, czyli na starych zasadach.

Co czeka prosumenta, który nie złoży kompletnego i poprawnego 

zgłoszenia w terminie wskazanym w wezwaniu? W takim wypadku 

straci on możliwość skorzystania z systemu opustowego i będzie 

rozliczany w systemie net-biling. 

Warto zapamiętać, że modernizacja mikroinstalacji przyłączonej  

do sieci OSD, a w szczególności zmiana mocy mikroinstalacji  

(maksymalnie do 50 kW), nie wpływa na zmianę sposobu rozliczania.  

Prosument ma jednak obowiązek poinformować OSD w formie zgłoszenia 

o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji (maksymalnie do mocy 

przyłączeniowej obiektu) w ciągu 14 dni od wprowadzenia zmiany.

Obsługa klienta
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Od 1 kwietnia zmieniły się zasady rozliczania prosumentów energii 
odnawialnej. O czym muszą pamiętać właściciele mikroinstalacji?  
Kto nadal będzie mógł korzystać z poprzedniego systemu rozliczania?

Moda na energię odnawialną 

Pod koniec listopada 2021 r. w Polsce było 791 531  
prosumentów, a łączna moc zainstalowana we wszystkich  
instalacjach prosumenckich w kraju wyniosła ponad  
5,4 GW – tak wynika z danych Agencji Rynku Energii.  
Do rozwoju rynku OZE przyczyniły się m.in. rządowe programy  
oraz dopłaty. Z dwóch pierwszych edycji programu „Mój prąd”  
skorzystało 266 tys. osób. W trakcie trzeciej odsłony spłynęło 
178 tys. wniosków, między które zostanie rozdzielone  
534 mln zł budżetu. Resort klimatu i środowiska przewiduje, 
że jeszcze w tym roku liczba właścicieli mikroinstalacji OZE 
w Polsce przekroczy milion. 

System net-biling polega na rozliczeniu wartości (nie ilości, 

jak w przypadku systemu opustowego) energii elektrycznej 

wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej przez prosumenta 

wobec wartości energii elektrycznej pobranej z tej sieci  

i zużytej na potrzeby własne. Wartość energii wprowadzonej 

do sieci ustalana jest na podstawie cen rynkowych, a wartość 

energii pobranej na podstawie cen sprzedaży ustalonych 

przez sprzedawcę właściwego dla tego prosumenta.
Moda na energię odnawialną nie słabnie – pod koniec listopada 2021 r.  
w Polsce było ponad 791,5 tys. prosumentów.

S tale rośnie grono osób, które rezygnują z papierowej faktury  

i wybierają jej elektroniczną alternatywę. – Wybory konsu-

mentów są coraz częściej podyktowane nie tylko wygodą,  

ale również troską o środowisko naturalne. Tak też jest z PGE eFakturą, 

z której obecnie korzysta już ponad milion naszych klientów.  

Dla nich, a także dla nowych użytkowników tego rozwiązania  

rozszerzamy jego funkcjonalność – mówi Tomasz Zaleszczyk, wiceprezes 

zarządu PGE Obrót.

Dzięki nowym funkcjom klient może uregulować rachunek za prąd  

po wybraniu opcji „zapłać online”, która kieruje bezpośrednio do bramki 

płatniczej operatora Blue Media. Opcja jest dostępna w e-mailu informu- 

jącym o wystawieniu nowej PGE eFaktury. Klient może też zapłacić  

za pośrednictwem serwisu PGE eBOK (zakładka Finanse), w którym 

dodatkowo sprawdzi historię swoich płatności i rachunków.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu 
Przelewy elektroniczne, które klienci PGE Obrót mogą wykonywać  

w ramach usługi, są realizowane zgodnie z najwyższymi standardami 

bezpieczeństwa. Jednocześnie przypominamy klientom o przestrze-

ganiu podstawowych zasad podczas korzystania z komunikacji 

elektronicznej. Ostrzegamy przed wzmożoną działalnością oszustów 

internetowych, którzy podszywając się pod markę PGE, wysyłają  

fałszywe e-maile i SMS-y. Takie wiadomości mogą zawierać potencjalnie 

szkodliwe oprogramowanie i nieprawdziwą informację o kwocie  

do zapłaty lub nieprawidłowy numer konta do przelewu. 

Aby mieć pewność, że nadawcą jest PGE Obrót, przed otwarciem 

załącznika należy sprawdzić nazwę i numer klienta w treści e-maila. 

W nowej, odświeżonej wersji PGE eFaktury takie dane wyświetlają 

się na górze wiadomości po prawej stronie.

Ponad milion klientów korzystających z usługi elektronicznych rozliczeń 
w PGE może opłacić rachunek za prąd przy użyciu szybkich płatności 
internetowych. Oprócz nowych funkcji PGE eFaktura zyskała również 
odświeżony wygląd.  
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Przykładowy SMS wysyłany przez oszustów, którzy podszywają się pod PGE.

Uwaga na oszustów!
W ostatnich tygodniach znacząco wzrosła liczba cyberataków 
na urządzenia zarówno klientów, jak i osób, które nie są odbior- 
cami naszych usług. Aby wyłudzić pieniądze, przestępcy  
posługują się fałszywymi SMS-ami, które podpisują jako PGE 
i w których informują o konieczności uregulowania zaległej 
płatności. 

Jeśli ty lub twój znajomy dostaliście fałszywą wiadomość, 
w której przestępcy podszywają się pod naszą markę, zgłoś 
ten fakt do zespołu PGE-CERT: cert@gkpge.pl.  

PGE eFaktura – kliknij i zapłać! 
PGE Obrót

Odświeżony wygląd PGE eFaktury to niejedyna nowość. Dzięki dodaniu specjalnej 
funkcji klienci mogą w prosty sposób uregulować swój rachunek za prąd. 

Obsługa klienta



N asza Grupa od lat zapewnia stabilne dostawy energii  

do milionów polskich domów. O utrzymanie tego stanu 

codziennie dbają tysiące pracowników PGE. Bezpieczeństwo 

energetyczne to składowa systemu bezpieczeństwa narodowego – 

niezawodny i stały dostęp do źródeł energii po kosztach możliwych 

do poniesienia przez społeczeństwo jest nieodzownym elementem 

każdej nowoczesnej gospodarki. Dziś zagwarantowanie tego aspektu, 

w tym odporności systemu elektroenergetycznego na nadzwyczajne 

wydarzenia zagrażające stabilności dostaw lub mogące wywołać 

ekonomicznie nieuzasadniony wzrost cen energii, nabiera szcze- 

gólnego znaczenia. 

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE SA, podkreśla, że podstawą  

do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski jest  

utrzymanie systemu produkcji energii opartej na paliwach najszerzej 

dostępnych w kraju. – Dziś są to węgiel kamienny i brunatny. Dlatego 

tak ważną decyzją było uruchomienie procesu tworzenia Narodowej 

Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). To będzie silny 

podmiot gwarantujący nam bezpieczeństwo energetyczne do czasu, 

aż powstaną elektrownie jądrowe i odpowiednio duże moce OZE 

połączone z systemem magazynowania energii. Jednocześnie dzięki 

wydzieleniu aktywów węglowych do NABE spółki takie jak PGE będą 

mogły przeznaczyć większe środki na transformację polskiej  

energetyki – wyjaśnia. 

Milionowe inwestycje 
Droga do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego Polski  

w najbliższych dekadach będzie prowadzić przez transformację  

z wykorzystaniem energii jądrowej i OZE. Ważnym aspektem tych 

zmian jest minimalizacja negatywnego oddziaływania sektora energii 

na środowisko i na warunki życia społeczeństwa. Strategicznym 

projektem są m.in. morskie farmy wiatrowe na Bałtyku, inwestycja 

realizowana przez naszą Grupę. Szacuje się, że do 2040 r. polski 

offshore będzie miał moc ok. 11 GW, czyli dwa razy więcej, niż aktualnie 

zapewnia Elektrownia Bełchatów. Jesteśmy nie tylko liderem  

transformacji energetycznej, ale również największym inwestorem  

Bezpieczeństwo energetyczne to niezbędny warunek funkcjonowania 
państwa, decydujący o rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Dla klientów 
oznacza stabilne dostawy w racjonalnych cenach, a dla sektora – odporność 
na wyjątkowe i niespodziewane wydarzenia.

Energia z gwarancją
Justyna Koszewska-Kasprzak, PGE SA
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w OZE na Morzu Bałtyckim. Wspólnie z duńskim Ørstedem reali-

zujemy projekt o mocy 2,5 GW, a samodzielnie przygotowujemy 

inwestycję na 1 GW. Do 2030 r. z tego źródła będziemy produkowali 

energię odpowiadającą na mniej więcej 15 proc. krajowego  

zapotrzebowania. Staramy się już o kolejne koncesje – w sumie  

do tej pory złożyliśmy siedem wniosków o pozwolenia lokalizacyjne 

dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku. 

Do tego czasu nasza Grupa chce wydać na inwestycje 75 mld zł.  

Planowane przedsięwzięcia, takie jak budowa wielkoskalowych  

magazynów energii, wdrożenie nowoczesnych systemów IT czy  

okablowanie kolejnych fragmentów sieci dystrybucyjnej (tylko  

do 2030 r. ma to być 30 proc. całej sieci), znacząco przyczynią się  

do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

Silna Europa
Nowe wyzwania z zakresu bezpieczeństwa energetycznego  

i globalne działania na rzecz czystej energii są stałym tematem 

rozmów europejskich rządów. Pod koniec marca odbyło się 

spotkanie Międzynarodowej Agencji Energetycznej na szczeblu 

ministerialnym; wzięła w nim udział Anna Moskwa, minister 

klimatu i środowiska. Uczestnicy szczytu dyskutowali o kwestiach 

związanych z bezpieczeństwem dostaw w kontekście ataku Rosji 

na Ukrainę, a także o sytuacji geopolitycznej na Starym Kontynencie.  

Anna Moskwa przedstawiła konkretne działania, które Polska  

podjęła, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo energetyczne  

i zakończyć dostawy rosyjskiego gazu. Podkreślała przy tym,  

że samowystarczalność i samodzielność energetyczna naszego 

kraju ma wymiar strategiczny. – Polska od lat konsekwentnie  

podejmuje odpowiednie kroki, są to m.in.: nieprzedłużenie  

kontraktu z Gazpromem, ścisła współpraca z Danią i Norwegią  

przy realizacji projektu Baltic Pipe, rozbudowa Terminalu LNG  

w Świnoujściu i podpisywanie nowych kontraktów ze zdywersy- 

fikowanymi dostawcami, takimi jak USA czy Katar. Wszystkie  

te działania prowadzą do wzmocnienia bezpieczeństwa i odporności 

naszego systemu energetycznego – zaznaczyła. Zdaniem polskiej 

minister, aby zapobiec kryzysowi energetycznemu w przyszłości, 

Unia Europejska musi jak najszybciej uniezależnić się od rosyjskiego 

importu surowców i prowadzić wspólne, konsekwentne działania 

przyspieszające przejście na zieloną energię przy jednoczesnym 

zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. – Dziś potrzebujemy 

solidarności, determinacji i długoterminowej polityki z jasnymi 

celami. Nasz system bezpieczeństwa został naruszony. Zależność 

Europy od niestabilnego dostawcy, wykorzystującego energię 

jako broń do zabijania ludzi, musi się definitywnie skończyć –  

podkreśliła Anna Moskwa.

W PGE od dwóch lat realizujemy projekt wielkoskalowych magazynów 
energii. Do 2030 r. chcemy zbudować do 800 MW nowych obiektów.

Łączna długość linii energetycznych, którymi zarządza nasza Grupa, to 295 613 km.  
Energię elektryczną sprzedajemy do ponad 5,4 mln klientów.

Efektywna organizacjaEfektywna organizacja

 
 

Jakie czynniki wpływają  
na bezpieczeństwo  

dostaw energii?
Różnorodność (dywersyfikacja)  

zdolności wytwórczych 

Dostępność infrastruktury  
i wiedzy eksperckiej 

Koncentracja dostawców 

Sieć wzajemnych  
połączeń systemów energii 

Łatwość i bezpieczeństwo  
transportu paliw 

Zagrożenia polityczne –  
sprzeczne interesy państw  

i ataki terrorystyczne

Wymagany poziom inwestycji  
Ceny energii  

Różnorodność w zużyciu paliw 

Dwa aspekty bezpieczeństwa  
energetycznego

• Bezpieczeństwo długoterminowe – dotyczy głównie  
dostępności zasobów energii pierwotnej i realizacji  
odpowiednich inwestycji we właściwym czasie  
i z adekwatnym wyprzedzeniem, aby sprostać rosnącemu 
zapotrzebowaniu na energię wraz z rozwojem ekono-
micznym i w zgodzie z polityką ochrony środowiska.

• Bezpieczeństwo krótkoterminowe – koncentruje się  
na przeciwdziałaniu zakłóceniom dostaw energii  
pierwotnej i na zdolnościach systemu energetycznego 
do reagowania na nagłe zmiany równowagi pomiędzy  
jej podażą i popytem.

Źródło: www.gov.pl.

Źródło: www.gov.pl.
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Systemy pod szczególną 
ochroną 
PGE SA

T rudna sytuacja na świecie przekłada się na wzrost zagrożeń 

występujących w cyberprzestrzeni. Dlatego tak ważne  

jest wprowadzenie określonych systemów bezpieczeństwa,  

które pozwalają odeprzeć wirtualne ataki i zapobiec wystąpieniu 

poważnych konsekwencji.  

W ostatnim czasie premier Mateusz Morawiecki zdecydował  

o wprowadzeniu w Polsce trzeciego stopnia alarmowego  

CHARLIE-CRP. Co to właściwie oznacza?

Sebastian Pikur: Stopnie alarmowe wprowadza się, gdy zagrożone  

są bezpieczeństwo lub porządek publiczny. CRP to skrót od „cyber-

przestrzeń RP”, a stopnie alarmowe z sufiksem CRP dotyczą  

ostrzeżenia o zagrożeniu lub podejrzeniu wystąpienia ataku  

o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni. Przez cyber- 

przestrzeń rozumie się systemy teleinformatyczne organów  

administracji publicznej lub te, które wchodzą w skład infrastruktury 

krytycznej. Rozróżniamy cztery stopnie alarmowe, w zależności  

od powagi zagrożenia – podaję od najniższego: ALFA-CRP, BRAVO-CRP, 

CHARLIE-CRP i DELTA-CRP. 

Od kilku tygodni na terenie całej Polski obowiązuje CHARLIE-CRP –  
trzeci na czterostopniowej skali stopień alarmowy. Co oznacza?  
Jaki ma wpływ na funkcjonowanie naszej organizacji? O tym rozmawiamy 
z Sebastianem Pikurem, starszym kierownikiem Wydziału Bezpieczeństwa 
Teleinformatycznego w PGE SA. 

Efektywna organizacja
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Co może być przesłanką do ich ogłoszenia?

S.P.: Podstawą do wprowadzenia stopnia alarmowego CRP jest 

zagrożenie lub wystąpienie zdarzenia o charakterze terrorystycznym 

w cyberprzestrzeni. Formalnie stopień alarmowy wprowadzany jest 

zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW. W przypadkach 

niecierpiących zwłoki akt prawny wydaje minister właściwy do spraw 

wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW. 

 

Branża energetyczna jest teraz szczególnie narażona  

na cyberataki?

S.P.:  Każda wojna jest nieprzewidywalna. Walczące strony starają się 

zaskoczyć przeciwnika, stosując nowe metody. Obecnie mówimy,  

że trwa wojna konwencjonalna i konflikt w cyberprzestrzeni. Wirtualne 

kampanie zaangażowały wielu aktorów z całego świata, co rozmyło 

jasny układ stron w typowych działaniach wojennych. Prowadzi  

to z jednej strony do regularnych ataków skierowanych przeciwko 

cyberprzestrzeni rosyjskiej i ukraińskiej, z drugiej – do różnych  

działań w innych rejonach świata. W pierwszej fazie rosyjskiej agresji  

na Ukrainę operatorzy kluczowych usług polskiego sektora energii  

nie zauważyli istotnych zakłóceń działania systemów teleinforma- 

tycznych w stosunku do wcześniej występujących zdarzeń. Ostrożność 

jest jednak niezbędna, ponieważ cyberataki wymierzone w klientów  

i pracowników naszej Grupy występują codziennie. Jednocześnie  

nie bez echa pozostał udany atak na rumuńskie przedsiębiorstwo 

z branży paliwowej, przeprowadzony z wykorzystaniem złośliwego 

oprogramowania ransomware, co wstrzymało działania biznesowe 

tego podmiotu. Zmasowane cyberataki zostały przeprowadzone także 

na przedsiębiorstwa ukraińskie – w tym z sektora energetycznego. 

Takie zagrożenia mogą wystąpić również w stosunku do PGE, zatem 

musimy być w ciągłej gotowości.

Kto czuwa nad bezpieczeństwem ICT w PGE?

S.P.: Jest ono nadzorowane w modelu warstwowym, poprzez  

ochronę granic cyberprzestrzeni PGE (interfejsy publiczne),  

systemów ICT, a dalej systemów sterowania przemysłowego (OT). 

Inną perspektywą stosowanych mechanizmów bezpieczeństwa jest 

przeciwdziałanie atakom, monitorowanie i wykrywanie incydentów 

cyberbezpieczeństwa, reagowanie na nie, wreszcie – przywracanie 

działania. Wskazane perspektywy są objęte systemowym podejściem 

do zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wszystkie te zadania 

realizują specjalistyczne zespoły cyberbezpieczeństwa funkcjonujące 

w poszczególnych spółkach, które mają określone kompetencje 

pozwalające dokonywać niezbędnych czynności. 

Jakie działania zostały podjęte w PGE w związku z wprowadzeniem 

stopnia CHARLIE-CRP? 

S.P.: Od momentu jego wprowadzenia wykonujemy polecenia 

wskazane w rządowych regulacjach. Administratorzy kluczowych 

systemów ICT i osoby uprawnione do podejmowania decyzji  

w sprawach bezpieczeństwa tych systemów pełnią całodobowe  

dyżury. Przeprowadziliśmy przegląd zasobów pod względem  

możliwości ich użycia w razie zagrożenia. Jesteśmy przygotowani  

do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości  

działania po wystąpieniu ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego  

zamknięcia serwerów. Szczegółowy zakres i sposób działania  

zespołów cyberbezpieczeństwa w związku z wprowadzeniem stopnia 

alarmowego jest regulowany wewnętrznie, przez każdą ze spółek.

Na co powinien zwrócić uwagę pracownik, który podczas  

służbowych zadań korzysta z urządzeń ICT?

S.P.: Kluczowa jest wzmożona czujność podczas korzystania z kom-

putera czy telefonu służbowego. Jednocześnie niezmiernie ważne 

jest informowanie o zdarzeniach, które mogą świadczyć o naruszeniu 

cyberbezpieczeństwa. Mogą to być m.in.: e-maile od nieznanych 

nadawców nakłaniające do otworzenia dołączonych załączników lub 

wejścia na wskazane strony internetowe; fałszywe SMS-y polecające 

instalowanie oprogramowania; nietypowe komunikaty pojawiające się 

podczas korzystania ze służbowego sprzętu; podejrzane treści  

na stronach internetowych należących do GK PGE, kłopoty z wejściem 

na te witryny, ich niedostępność itp.; pozostawione bez nadzoru  

pendrive’y, karty pamięci i inne nośniki danych.

Co powinien zrobić pracownik, jeśli zauważy coś niepokojącego? 

S.P.: Wszelkie nietypowe i podejrzane sytuacje oraz zidentyfikowane 

zagrożenia prosimy bezzwłocznie zgłaszać do Service Desku  

(sd@gkpge.pl, tel. 22 344 5555) lub na adres PGE-CERT: cert@gkpge.pl, 

telefon alarmowy: 885 552 646. Pamiętajmy – nie bójmy się infor- 

mować o złych zdarzeniach. Nawet jeżeli zrobimy niewłaściwy ruch, 

np. klikniemy w link w e-mailu phishingowym, przekażmy tę informację 

do zespołu bezpieczeństwa – lepiej reagować późno niż wcale.

Bezpieczeństwo ICT zależy także  
od ciebie!
      Pamiętaj!

• Nie korzystaj z prywatnej poczty elektronicznej  
na służbowych komputerach.

• Nie przesyłaj e-maili z prywatnych adresów  
na służbowe.

• Nie otwieraj załączników w e-mailach od nadawców  
spoza Grupy, z którymi nie współpracujesz.

• Nie klikaj w linki i w załączniki wyglądające  
na podejrzane lub trafiające do „kwarantanny”.

• Nie instaluj na służbowych telefonach i tabletach  
aplikacji spoza sklepu GK PGE.

• Nie przekazuj poufnych danych, takich jak hasło czy PIN.

Przesłanki do wprowadzenia stopnia alarmowego są ściśle  

określone przepisami. Obecnie wprowadzenie stopnia alarmo-

wego CHARLIE-CRP jest związane z sytuacją w Ukrainie, a także 

działaniami, jakie zaobserwowano w polskiej cyberprzestrzeni. 

Rozmawiała Justyna Koszewska-Kasprzak, PGE SA
Sebastian Pikur, starszy kierownik Wydziału Bezpieczeństwa  
Teleinformatycznego w PGE SA.



Granica między prawdą a fałszem w wirtualnym świecie jest 

bardzo cienka. Strach i zaskoczenie dodatkowo utrudniają 

odróżnienie wiarygodnych informacji od nieprawdziwych. 

Dobrze wiedzą o tym twórcy fake newsów, którzy chcą manipulować 

społeczeństwem. Takie wiadomości żerują na emocjach – ich autorzy 

stosują socjotechniki, które mają wpłynąć na nieświadomych użytkow-

ników tak, aby pod wpływem chwili przekazali kontrowersyjną treść 

dalej, bez weryfikacji. 

 

Przepływ informacji w trudnych czasach 

Brak paliw na stacjach, mobilizacja polskich rezerwistów, wzrost 

liczby przestępstw na granicy czy zwiększone promieniowanie  

w wyniku ataku Rosjan na ukraińskie elektrownie jądrowe – trafiłeś 

w ostatnim czasie na takie informacje? Jeśli tak, to zetknąłeś się  

z fake newsami. Pandemia, konflikty i polityczne potyczki to wyda-

rzenia, które szczególnie nasilają dezinformację w sieci. Budowanie 

nieprawdziwych narracji to narzędzie wykorzystywane coraz częściej 

przez cyberprzestępców i służby specjalne, aby sprowokować i zastra-

szyć społeczeństwo np. w obliczu działań wojennych. 

 

Fake news po polsku
Wiedzę o tym, co dzieje się w kraju i na świecie, ok. 60 proc. Polaków 

czerpie z internetu – tak wynika z raportu „Dezinformacja oczami 

Polaków” przygotowanego przez Fundację Digital Poland, opubli-

kowanego pod koniec lutego 2022 r. Ta sama analiza wskazuje, że 

ośmiu na dziesięciu dorosłych obywateli doświadczyło dezinformacji. 

Najczęściej dotyczyła ona wiadomości związanych z klimatem i energe-

tyką (52 proc.), zdrowiem (44 proc.) oraz polityką (22 proc.). 

 

Eksperci od cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że obecnie po sieci krąży 

wiele fake newsów związanych z napaścią Rosji na Ukrainę, a Polska, 

która zaangażowała się w pomoc Ukraińcom, jest szczególnie narażona 

na dezinformację.  

 

Fejkoodporni 
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej i Akademickie  

Centrum Komunikacji Strategicznej przygotowało kampanię społeczną 

Efektywna organizacja
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„Fejkoodporni”, która pomaga odróżnić prawdziwe informacje  

od fałszywych. Uświadamia także, jakie zagrożenia stwarzają fake 

newsy i jak bronić przed nimi siebie i bliskich. 

 

Jak nie dać się zmanipulować w internecie?  

• Analizuj informacje. Sprawdź, kto jest autorem wiadomości – 

czy jest to człowiek, czy bot. Zwróć uwagę, czy jego profil na platfor- 

mach społecznościowych jest wiarygodny – sprawdź czas publiko-

wania postów, wiarygodność znajomych i obserwowanych profili.

• Nie sugeruj się tytułem. Zwróć uwagę na dramatyczne, chwytliwe 

sformułowania i emocjonalny język, które celowo wzbudzają 

sensację, a także na błędy językowe.

• Zanim udostępnisz treść, koniecznie zweryfikuj dane i autentycz- 

ność zdjęć w innych źródłach. Sprawdź, czy podane informacje  

są aktualne.

• Zastanów się, czy nie jesteś manipulowany – czy informacja 

celowo nie wywołuje w tobie złych emocji: niepokoju, strachu,  

złości, nienawiści?

Źródło: www.wojsko-polskie.pl.
 

Mieszają prawdę z kłamstwem, wykorzystują strach i uprzedzenia – fake 
newsy rozprzestrzeniające się w internecie to cyberzagrożenie, na które 
codziennie są narażani użytkownicy sieci. Ty także. Czy wiesz, jak je 
rozpoznać i nie dać się zmanipulować?

Justyna Koszewska-Kasprzak, PGE SA

Ty też możesz pomóc!  
Państwowy instytut badawczy NASK (Naukowa i Akademicka 
Sieć Komputerowa) uruchomił inicjatywę, która pozwala 
zawiadomić o internetowych trollach i botach rozsyłających 
fałszywe wiadomości.  
 
Na stronie https://www.nask.pl/pl/wlaczweryfikacje/ można 
zapoznać się z aktualnymi zagrożeniami informacyjnymi oraz 
sprawdzić podejrzane profile. 

 
Treści, które wzbudzają wątpliwości, można zgłaszać  
na adres: informacje@nask.pl.

Odporni na  
dezinformację

W czasach, gdy wystarczy kilka minut, by kupić abonament telefoniczny 
czy zdalnie zawrzeć umowę na ubezpieczenie OC, proces przyłączenia 
nieruchomości do sieci dystrybucyjnej, który trwa kilka miesięcy, może 
wywoływać zdziwienie. Jak oceniają go klienci, którzy mają już wszystkie 
formalności za sobą? 

Klienci oceniają  
proces przyłączeniowy 
Katarzyna Kazała, PGE SA

Katarzyna Kazała   

kierownik Wydziału Badań, PGE SA

Stworzenie Portalu Nowych  

Odbiorców, a tym samym  

możliwość przejścia przez proces 

przyłączeniowy zdalnie, pokazuje, 

że PGE Dystrybucja odpowiada 

na oczekiwania klientów. Zwiększający się udział 

wniosków składanych za pośrednictwem portalu 

oznacza, że coraz chętniej korzystają z tego 

rozwiązania.

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej  
oczami klientów

•  Proces jako całość jest według odbiorców na umiarkowanym poziomie  
(wynik 3,97 w pięciostopniowej skali).

•  Za największą trudność badani (53 proc.) uważają długotrwały proces 
przyłączania, choć średni okres realizacji zlecenia jest dużo krótszy, niż wynika 
z zapisów w umowie. Finalnie klienci są zadowoleni z terminowości. 

•  Nisko są oceniane trzy etapy związane z czasem: od złożenia wniosku  
do przyłączenia, czas oczekiwania na warunki, a także na podłączenie.

•  Ponad połowa klientów (58 proc.) nie jest zaskoczona liczbą wymaganych 
dokumentów, jednak dla 22 proc. ankietowanych jest ona duża.

•  Badani nie mają problemów ze złożeniem wniosku, z uzgodnieniem  
lokalizacji skrzynki czy podpisaniem umowy.

•  Większość klientów (78 proc.) była osobiście w punkcie obsługi 
klienta dystrybucyjnego (POKD) w trakcie procesu, 58 proc. z tych osób 
odwiedziło POKD 1-2 razy, a jedna trzecia 3-5 razy. Połowa klientów 
telefonowała do PGE Dystrybucja, aby się dowiedzieć o procesie przyłączania, 
zanim formalnie rozpoczęła działania.

Źródło: Badanie satysfakcji klientów z procesu przyłączeniowego w PGE Dystrybucja SA,  

2021, badanie CATI N = 2266, realizacja: ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.

P rzyłączenie do sieci elektroenergetycznej to obowiązkowy 

etap budowy domu, umożliwiający oddanie nowego obiektu 

do użytkowania. Ten proces składa się z wielu działań  

wymagających od klienta różnego stopnia zaangażowania, od strony 

zarówno formalnej, jak i czasowej. PGE Dystrybucja co roku włącza 

do sieci tysiące nieruchomości, a średni czas przyłączenia wynosi 

mniej więcej siedem miesięcy. Aby sprawdzić, jak ten proces jest  

oceniany przez klientów, spółka zleciła wykonanie specjalnego badania.  

Wysokie noty za wsparcie  
Na wszystkich etapach przyłączenia klienci mogą liczyć na pomoc 

pracowników PGE Dystrybucja. Kontakty z naszymi specjalistami 

zostały wysoko ocenione przez ankietowanych, którzy w szczególności 

docenili fachowość i życzliwość, a także wsparcie w wypełnieniu 

dokumentów. 

Co wzbudza najwięcej wątpliwości? Najczęściej badani zastanawiali się  

nad określeniem mocy przyłączeniowej, a także mieli wątpliwości 

podczas zbierania odpowiedniej dokumentacji, niezbędnej do rozpo-

częcia procesu. Zdecydowana większość (77 proc.) twierdzi,  

że pracownicy PGE Dystrybucja wyjaśnili im treść wniosku o wydanie 

warunków przyłączenia, a 60 proc. respondentów uznało, że były  

to tłumaczenia wyczerpujące.

Od trzech lat klienci mogą składać wnioski o przyłączenie do sieci 

PGE Dystrybucja zdalnie, za pośrednictwem Portalu Nowych  

Odbiorców. W 2021 r. z tego rozwiązania skorzystało 23 proc. badanych. 

Satysfakcja z przejrzystości portalu jest oceniana pozytywnie (wynik 

4,02 na pięciostopniowej skali).

Efektywna organizacja
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W pracy zespołów komunikacji ważne są m.in. znajomość 

organizacji i branży, umiejętność porozumiewania się  

z otoczeniem zewnętrznym, a w niektórych momentach 

także działanie pod presją czasu. Najlepiej wie o tym ktoś, kto takie 

sytuacje zna z doświadczenia.

Jesteś pracownikiem z blisko 40-letnim zawodowym stażem,  

a w komunikacji pracowałaś 20 lat. Jakie umiejętności powinien 

posiadać pracownik tego obszaru?

Anna Szcześniak: Osoba, która odpowiada za komunikację,  

to człowiek orkiestra. Mówiąc w największym skrócie: musi umieć 

dobrze pisać i w każdej sytuacji wiedzieć, co powiedzieć. Nie może 

się bać wystąpień publicznych i kamery. Musi umieć dostosować się 

do rozmówcy, organizować eventy, akcje CSR, sponsoring – ograć to 

medialnie i jeszcze wszystko zaplanować, przeprowadzić i rozliczyć. 

Jednak co najważniejsze, bierze w tej pracy ogromną odpowiedzialność 

za każde słowo. Jak mantrę powtarzałam sobie przez te wszystkie lata:  

„Pamiętaj, aby trzymać się zasady: wiem, co mówię, a nie – mówię, co wiem”. 

Trafne słowa. Jakie były Twoje najtrudniejsze zadania?

A.S.:  Pamiętam doskonale mój pierwszy dzień w pracy. Rozpoczął się 

od awarii i w wyniku zbiegu okoliczności również ostatnia zmiana  

na tym stanowisku tak się zakończyła. Mówię tutaj o awariach, ponieważ 

życie służb komunikacyjnych w PGE Dystrybucja toczy się wówczas  

w wyjątkowych okolicznościach – od świtu do nocy odbieramy  

dziesiątki telefonów od dziennikarzy i podenerwowanych klientów,  

u których fala niezadowolenia rośnie z każdą godziną. 

Czy była jakaś awaria masowa, którą wspominasz najczęściej? 

A.S.:  W pamięci utkwiła mi jedna taka sytuacja, którą uznaję  

za najtrudniejszy moment w mojej pracy. W 2014 r. na naszym  

terenie wystąpiło zjawisko tzw. okiści lodowej i cały region wyglądał 

jak kraina Królowej Śniegu. Pracę zaczęłam o siódmej, skończyłam  

o północy, a już o czwartej rano następnego dnia przed dom  

podjechał wóz telewizyjny, aby nagrać aktualną informację.

Odnoszę wrażenie, że mimo tych uciążliwych chwil ta praca była 

stworzona dla Ciebie, a Ty dla niej. 

A.S.:  Czasami mam wrażenie, że w tej organizacji przeszłam wszystkie 

szczeble kariery – od elektromontera do dyrektora. Pracownicy 

uczyli mnie energetyki, a miałam to szczęście, że zetknęłam się  

z zawodowcami, którzy tę branżę znają od podszewki. Dzięki temu 

było mi łatwiej, bo miałam świadomość, że zawsze mogę na nich liczyć. 

Rozmawiała Ewa Wiatr, PGE Dystrybucja

Komunikacja to obszar, w którym Anna Szcześniak z PGE Dystrybucja 
przepracowała 20 lat. Jako specjalista ds. komunikacji w Oddziale Skarżysko- 
-Kamienna nieraz musiała się mierzyć z wyjątkowymi wyzwaniami i zawsze 
trzymała się zasady: wiem, co mówię, a nie – mówię, co wiem. 

W tym roku w PGE Dystrybucja zmieniła się organizacja  
pracy służb komunikacyjnych. W nowej strukturze osoby 
odpowiedzialne za komunikację zostały przeniesione 
z oddziałów do Departamentu Komunikacji w centrali spółki 
w Lublinie. Nowo powstały zespół liczy 12 osób i obsługuje 
znaczną część centralnej i południowo-wschodniej Polski. 

Anna Szcześniak zakończyła pracę jako specjalista  
ds. komunikacji 31 stycznia 2022 r.

Zespół komunikacji PGE Dystrybucja dziękuje jej za profe- 
sjonalizm w pracy, życzliwość i pozytywną energię. Obecnie  
Ania kontynuuje swoją drogę zawodową w Wydziale 
Organizacyjnym Oddziału Skarżysko-Kamienna.

ComplianceEfektywna organizacja
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P rzez należytą staranność rozumie się staranność ogólnie  

wymaganą w stosunkach danego rodzaju. Praktyczna weryfi- 

kacja, czy dany podmiot ją zachował, odbywa się na ogół  

podczas kontroli zewnętrznej. 

Ryzyko pod kontrolą 

Należyta staranność to szereg kroków podejmowanych przez organi-

zację, by wyeliminować ryzyko, którego materializacja może zagrozić jej 

działalności i wynikom. Aby osiągnąć ten cel, nie wystarczy przestrzegać 

przepisów prawa czy procedur. Trzeba też umieć przewidywać.  

Ten obowiązek spoczywa na wszystkich pracownikach. 

Departament Ryzyka i Ubezpieczeń PGE SA realizuje to zadanie poprzez 

organizację procesu zarządzania ryzykiem, na co składa się kilka faz, m.in.:

• identyfikacja (gdzie leży ryzyko),

• jego pomiar (na ile jest istotne),

• ocena (na czym polega),

• wybór odpowiednich decyzji zapobiegających ryzyku (co możemy 

zrobić),

• monitorowanie i kontrola podjętych decyzji (czy zastosowane 

zabiegi działają).

 

Tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo powstania szkody lub straty 

znacznych rozmiarów, staramy się przenieść ryzyko na inne podmioty, 

np. zawieramy umowy ubezpieczenia. 

 

Relacje z inwestorami 
Zapewnienie należytej staranności jest podstawą w komunikacji  

z inwestorami, a szczególne znaczenie ma dla wypełniania obowiązków 

informacyjnych wymaganych przez prawo, takich jak okresowe 

publikacje wyników finansowych. Należytą staranność w przygoto-

wywaniu materiałów zapewniamy dzięki bieżącej współpracy, w tym 

wypadku przede wszystkim z departamentami kontrolingu, a także 

sprawozdawczości i podatków z PGE SA. Ich zaangażowanie w wery- 

fikację i uspójnienie publikowanych komunikatów jest gwarantem 

zachowania najwyższych standardów. Jednocześnie z naszej strony 

wspomagamy procesy opracowania sprawozdań zarządu i finanso-

wego, zapewniając spełnienie obowiązku staranności.

Obszar compliance wspiera organizację w zachowaniu zgodności z jej 
regulacjami i prawem. Postępowanie według tych zasad to jedna strona 
medalu, druga to udowodnienie, że działanie było podejmowane prawidłowo. 

Renata Orzechowska, Filip Osadczuk,  
Agnieszka Panek, PGE SA

Staranność  
jak należy

Najważniejsze jest, aby każda decyzja podejmowana w ramach 
zarządzania ryzykiem była poprzedzona rzetelną analizą,  
a także poparta rozsądnymi argumentami. Z taką rozważ-
nością utożsamiamy pojęcie należytej staranności. 
 
Renata Orzechowska 
starszy ekspert w Wydziale Ubezpieczeń, PGE SA

Kluczem do zagwarantowania staranności jest  
uporządkowana współpraca wielu osób. Poprzez  
profesjonalne zorganizowanie procesu komunikacji 
dochowujemy należytej staranności. A w takim wypadku 
potencjalne pomyłki nie niosą za sobą zagrożenia dla 
spółki czy osób nią zarządzających. 
 
Filip Osadczuk 
kierownik Wydziału Relacji Inwestorskich 
i Zrównoważonego Rozwoju, PGE SA

Należyta staranność

Model ustalający sposób postępowania 
optymalny w danych warunkach

Aprobowany 
społecznie

Skonkretyzowany

Porównanie zachowania osoby lub organizacji  
z takim wzorcem postępowania

Każde słowo  
jest ważne  
PGE Dystrybucja
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Widzę  
i reaguję
PGE Energia Ciepła

Od 2013 r. 100 tys. obserwacji BHP zgłosili pracownicy PGE Energia Ciepła  
za pośrednictwem specjalnego systemu. Są one rejestrowane, 
monitorowane i usuwane, co służy minimalizowaniu ryzyka wypadku  
w przyszłości.

I nformacja we współczesnym świecie jest bardzo ważna,  

nie inaczej jest w obszarze BHP. Oczywiście sam komunikat  

nie wystarczy, potrzebna jest również odpowiednia reakcja –  

o czym dobrze wiedzą pracownicy PGE Energia Ciepła, którzy  

za pośrednictwem Systemu Zgłaszania Obserwacji BHP Pracowników 

(tzw. narzędzia WMT) mogą przesyłać swoje uwagi i zadbać o wspólne 

bezpieczeństwo w miejscu pracy. 

Dariusz Chmielewski, dyrektor Departamentu BHP i Bezpieczeństwa 

Procesów Przemysłowych w PGE Energia Ciepła, podkreśla, że każda 

nieprawidłowość może w konsekwencji doprowadzić do wypadku.  

– Pojedyncza pomyłka to oczywiście niewielkie prawdopodobieństwo, 

niemniej w życiu takich błędów są tysiące. To zarówno złe warunki, 

jak i niewłaściwe zachowania. Ważne jest, aby je identyfikować  

i reagować, zanim doprowadzą do poważnych konsekwencji. Praktyka 

pokazuje, że w organizacji, w której identyfikuje się dużo obserwacji 

BHP, występuje znacznie mniej wypadków albo wręcz udaje się 

osiągnąć cel „zera wypadków”. Zagrożeniem są „niezaopiekowane” 

nieprawidłowości. Jeżeli udajemy, że ich nie widzimy, lub je ignorujemy, 

mogą doprowadzić do przykrego zdarzenia, jeśli natomiast je dostrze-

gamy i usuwamy, minimalizujemy ryzyko wypadku – podkreśla. 

Mirosław Melka, pełniący funkcję głównego inżyniera w Wydziale 

Inżynierii Produkcji Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła, zaznacza, 

że system obserwacji w terenie jest realizowany wielopoziomowo,  

a więc przez kierownictwo, specjalistów, nadzór, jak też pracowników 

liniowych. – Każdy może zgłosić obserwację, zarówno w zakresie 

zagrożeń, jak i pozytywnych zachowań – zapewnia.

Narzędzie szyte na miarę
System Zgłaszania Obserwacji BHP w środowisku SharePoint został 

opracowany przez Krzysztofa Olszówkę i Dariusza Chmielewskiego – 

pracowników Departamentu BHP i Bezpieczeństwa Procesów 

Przemysłowych w PGE Energia Ciepła. Narzędzie umożliwia wygodne 

rejestrowanie nieprawidłowości BHP i monitorowanie procesu  

ich usuwania. Zapisuje również obserwacje dokumentujące,  

że w ramach wizyty potwierdzono zgodność danego zagadnienia  

z wymaganiami BHP. 

System służy nie tylko do wskazywania tego, co wymaga poprawy,  

za jego pomocą można też potwierdzać, że w danym obszarze 

wszystko jest w porządku. – Baza danych pozwala analizować trendy 

i podejmować działania wyprzedzające. Rocznie w całym naszym 

segmencie jest zgłaszanych kilkadziesiąt tysięcy obserwacji. Pozwala  

to zobrazować, jak wygląda sytuacja w środowiskach pracy –  

wyjaśnia Dariusz Chmielewski. A Zbigniew Szrejber, starszy specjalista 

z Wydziału BHP i Ppoż. Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła,  

dodaje: – Narzędzie WMT do rejestrowania obserwacji porządkuje  

je pod względem miejsca i obszaru działania. Takie usystematyzowanie 

pozwala wychwycić trendy w zakresie zagrożeń BHP i dostosować 

kroki zapobiegawcze. Pozytywne obserwacje służą docenieniu  

właściwych zachowań i są przykładem dobrych praktyk dla innych. 

Stutysięczne zgłoszenie było właśnie przykładem takiego zachowania.

Wiedza i reakcja
Ważną rolę w tym procesie odgrywają menedżerowie. Ich zadaniem 

jest zachęcenie podwładnych do zgłaszania obserwacji. Niewłaściwa 

reakcja na zaraportowaną nieprawidłowość może spowodować,  

że liczba zgłoszeń będzie spadać. Wtedy wiedza na temat faktycznej 

sytuacji w środowisku pracy zostanie utracona. To z kolei uniemożliwi 

podejmowanie działań zapobiegawczych, a w konsekwencji  

spowoduje wypadki. Jeśli zarządzający daną organizacją otrzymuje 

informację, że w zakładzie nie ma nieprawidłowości i nie identyfi- 

kuje się żadnych odchyleń w zakresie BHP, powinna mu się zapalić  

lampka alarmowa. 

O tym, jak ważne jest budowanie kultury bezpieczeństwa w organi- 

zacji, mówi Brunon Stromski, dyrektor Departamentu Produkcji  

w Oddziale Wybrzeże PGE Energia Ciepła: – Zrozumieliśmy, że nasz 

cel „zero wypadków” możemy osiągnąć tylko z zaangażowaniem 

wszystkich, w tym naszych wykonawców i podwykonawców. Każdy  

z nas jest integralną częścią kultury bezpieczeństwa. Dlatego 

nie wystarczy samo egzekwowanie zasad BHP. Ważne są też takie 

działania jak nagradzanie za dobre wyniki, tworzenie i wdrażanie 

wspólnych planów poprawy bezpieczeństwa, wymiana doświadczeń, 

promocja zasad i edukacja w tym zakresie.

Zgłaszanie obserwacji jest wyrazem wspólnej troski o bezpieczeństwo 

i higienę pracy, a służbom BHP daje możliwość reagowania. Istotna 

jest również sama reakcja na zgłoszenie. Można podjąć czynności 

naprawcze w danym obszarze lub działania tymczasowe mitygujące 

ryzyko. Przykładem jest sytuacja, w której pracownik zgłosi infor- 

mację o uszkodzonej posadzce, a jej naprawienie zajmie trochę  

czasu. Obowiązkiem kierownictwa jest wtedy np. zapewnienie  

tymczasowego wygrodzenia, oznaczenie niebezpiecznego miejsca.

W jednej z elektrociepłowni pracownik zgłosił, że w ciągu komunika-

cyjnym znajduje się nietypowy, mniej więcej kilogramowy kawałek 

betonu. Po zbadaniu tego materiału okazało się, że był to element, 

który spadł z wysokości. Natychmiast podjęto w tym miejscu działania 

zapobiegawcze. Taka proaktywna postawa mogła uratować komuś 

zdrowie – gdyby nie reakcja pracownika, kolejny fragment betonu 

mógł spaść na inną osobę. 

Nauka potwierdza praktykę 
Nieprawidłowości w obszarze BHP będą zawsze. Myślenie, 

że w organizacjach, w których setki pracowników i wykonawców 

prowadzą często skomplikowane prace, nie dochodzi nawet  

do najdrobniejszych uchybień, byłoby utopijne. Dużym problemem 

są jednak sytuacje, gdy z takimi nieprawidłowościami nic się nie robi.

O tym, jak szkodliwa jest taka bierna postawa, świadczą badania 

statystyczne Herberta W. Heinricha i Franka E. Birda. W 1931 r.  

Heinrich, który pracował w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym, 

stworzył pierwszą piramidę wypadkową. W swojej książce napisał, 

że na jeden ciężki lub śmiertelny wypadek przypada 29 tych, które 

kończą się niezdolnością do pracy, a także 300 sytuacji bez urazów. 

Bird zmodyfikował pierwotną piramidę w 1975 r., a 31 lat później 

Nina Zimmermann i Robert Bauer na podstawie statystyk wypadko-

wych z Unii Europejskiej przedstawili kolejną wersję tego schematu. 

Mówi ona, że na jeden wypadek śmiertelny przypada 15 sytuacji  

powodujących inwalidztwo, 30 wymagających leczenia szpitalnego, 

160 incydentów z leczeniem zdrowotnym i 220 zanotowanych 

urazów. Dalsze badania pokazują, że na jedno zdarzenie śmiertelne 

przypada 300 wypadków przy pracy, 3 tys. sytuacji potencjalnie  

wypadkowych i 30 tys. niebezpiecznych zachowań i warunków pracy.

Dlatego, wpływając na fundament piramidy wypadkowej poprzez 

identyfikowanie i reagowanie na odchylenia w obszarze BHP,  

znacząco redukujemy prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku. 

Stutysięczną obserwację BHP zgłosili pracownicy Oddziału Wybrzeże.

BHP

Stutysięczną obserwację BHP zgłosili Mirosław Melka,  
Zbigniew Szrejber i Brunon Stromski podczas wizyty 
menedżerskiej w terenie. Było to zgłoszenie pozytywne – 
potwierdzało stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego.

Wypadki  
ciężkie

Wypadki o wysokim  
potencjale 

Wypadki  
śmiertelne  

Wypadki o niskim  
potencjale 

Wypadki przy pracy  
bez straty dnia 

Zdarzenia potencjalnie 
wypadkowe 

Odchylenia BHP

27P o d  P a r a s o l e m  k w i e c i e ń  2 0 2 2



m a g a z y n  p r a c o w n i k ó w  G K  P G E28

Pomysły  
napędzane  
wiatrem   
Fundacja PGE

P romowanie nauk ścisłych jest szczególnie ważne w kontekście 

transformacji energetycznej. – PGE angażuje się w popula-

ryzację szeroko rozumianej tematyki odnawialnych źródeł 

energii wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza że branża OZE z każdym 

rokiem będzie potrzebować coraz więcej specjalistów. Zachęcamy 

młodzież do kreatywności, zgłębiania i poszerzania wiedzy z tej  

dziedziny – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE SA.  

W 2021 r. wraz z Piaseczyńską Fundacją Ekologiczną zaprosiliśmy 

uczniów do konkursu, w którym musieli wybudować maszynę napędzaną 

wodą. Wzięło w nim udział ok. 150 uczestników z ponad 50 szkół.  

W tym roku w centrum zainteresowań znalazł się inny żywioł. 

Stawiamy na wiatr    
Zadaniem uczestników PGE Turnieju Maszyn Wiatrowych 2022 jest 

zbudowanie modelu turbiny przetwarzającej energię kinetyczną 

wiatru w energię mechaniczną. Konstrukcje wykonane przez uczniów 

będą testowane na specjalnym stanowisku pomiarowym w trzech 

konkurencjach: największa prędkość obrotowa, największa moc  

i największy moment przy zatrzymanym wale turbiny. Suma punktów 

zdobyta na każdym etapie konkursu zdecyduje o miejscu w klasy- 

fikacji generalnej. 

Finał coraz bliżej    
W eliminacjach regionalnych, które na przełomie marca i kwietnia  

odbyły się w Jarosławiu, Końskich, Katowicach, Siedlcach, we Wrocławiu, 

Poznaniu, Szczecinie i Wejherowie, wzięło udział ponad tysiąc uczniów. 

22 kwietnia 50 najlepszych drużyn spotka się w ogólnopolskim finale  

w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie. Laureaci turnieju 

powalczą o nagrody finansowe w wysokości od 400 zł do 2 tys. zł. 

Organizatorem PGE Turnieju Maszyn Wiatrowych 2022 jest Piaseczyńska 

Fundacja Ekologiczna. Fundacja PGE została partnerem strategicznym 

wydarzenia. 

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem regionalnym 

wydarzenia jest Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, a patronami honorowymi  

są wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł i marszałek woje- 

wództwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.pgeturniejmaszyn.pl,  

a także śledzenia profilu konkursu w mediach społecznościowych.

Młodzi konstruktorzy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych  
mogą spróbować swoich sił w kolejnej odsłonie turnieju, którego partnerem 
strategicznym jest Fundacja PGE. Tym razem ich zadanie polega  
na zbudowaniu modelu turbiny wiatrowej. 

 
 

Piotr Jarek 

prezes zarządu Piaseczyńskiej Fundacji Ekologicznej

Cieszy nas rosnąca liczba uczestników konkursu.  

Oprócz najprostszych konstrukcji są też prace bardziej 

zaawansowane, zbudowane z użyciem dyfuzorów, 

przekładni czy łożysk magnetycznych. Z satysfakcją  

patrzymy na młodych konstruktorów i mamy nadzieję, 

że udział w tym turnieju pozwoli im poszerzyć wiedzę 

z przedmiotów ścisłych i rozwinąć zdolności manualne.

Uczestnicy eliminacji w Końskich.
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Fundacja PGE

O kres ochronny dla bociana białego rozpoczął się 1 marca. 

Oznacza to, że zakończył się czas remontów platform, czyli 

wynoszenia gniazd ponad linie energetyczne. PGE Dystrybucja 

niemal od pół wieku angażuje się w ochronę ptaków, zwłaszcza tych 

największych, które ze względu na umiejscowienie gniazd na słupach 

są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo podczas kontaktu 

z infrastrukturą energetyczną. 

Zdążyć przed powrotem
W 2021 r. energetycy interweniowali przy bocianich gniazdach  

prawie 1,2 tys. razy. Ich praca polegała głównie na odciążeniu  

siedlisk, które mogą ważyć nawet kilkaset kilogramów. Zdarza się, 

że aby uratować bociani dom i jednocześnie linię energetyczną,  

potrzebne jest współdziałanie pracowników spółki i mieszkańców. 

Tak było w Orłowie (RE Ostrołęka, Oddział Warszawa), gdzie napęcz-

niałe i rozrośnięte przez lata gniazdo stwarzało zagrożenie dla ludzi  

i samych ptaków. Ale okolica jest terenem zalewowym, a ciężki 

sprzęt, który okazał się niezbędny przy interwencji, mimo kilku prób 

nie mógł dojechać do słupa. Monterzy z Ostrołęki we współpracy  

z mieszkańcami Orłowa uzgodnili inną trasę przejazdu – przez prywatne 

działki. Ich właściciele zgodzili się na tymczasową rozbiórkę płotów, 

wycinkę krzewów oraz samosiejek i tą drogą brygada pogotowia 

energetycznego dotarła do kłopotliwego gniazda.

Ekologiczna współpraca
PGE Dystrybucja współpracuje też m.in. z organizacją przyrodniczą 

Grupa EkoLogiczna z Siedlec czy ze Stowarzyszeniem „Szansa  

dla Bociana” z Kozubszczyzny. W ubiegłym roku razem z Małopolskim 

Towarzystwem Ornitologicznym spółka zaobrączkowała 700 bocianów 

w południowej Polsce. Dzięki temu możliwe będzie poznanie trasy 

migracji ptaków, długości ich życia, miejsca zimowania i lęgów. 

Informacje z nadajników pozwolą również ustalić obszary chronione 

dla bocianów, a także ograniczyć potencjalne zagrożenie ze strony 

infrastruktury energetycznej.

Podglądanie ptasich rodzin
Dzięki zaangażowaniu pracowników spółki bociany można obser- 

wować na żywo. Właśnie na platformach ornitolodzy instalują  

specjalny sprzęt do nagrywania. Coraz popularniejsze są tzw. kamerki 

live, za pośrednictwem których transmitowane jest życie ptaków  

w gnieździe. W tym roku ponownie będziemy mogli podglądać  

bocianią rodzinę w Jacznie (woj. podlaskie), gdzie na słupie linii  

napowietrznej niskiego napięcia zainstalowano konstrukcję  

z kamerką. Kolejne urządzenie znajduje się pod Suwałkami,  

w Sidorówce.

Ochrona przed porażeniem
Energetycy z PGE Dystrybucja podejmują wiele innych działań 

związanych z ochroną ptaków, m.in. budują linie w pełni izolowane, 

bezpieczne dla środowiska. Ponadto na przewodach linii biegnących 

nad akwenami montują specjalne kule, które mają alarmować 

nadlatujące osobniki. Spółka umieszcza też konstrukcje na słupach 

przelotowych linii 110 kV, a także osłony na stacjach transformato-

rowych 15/0,4 kV i izolatorach linii 15 kV, aby uniemożliwić ptakom 

lądowanie na urządzeniach energetycznych i w ten sposób chronić  

je przed porażeniem.

Skrzydlaci sąsiedzi

Pracownicy PGE Dystrybucja wykorzystali zimowe miesiące, by przygotować 
bocianie gniazda na przylot ich mieszkańców. Na terenie działania spółki 
zamontowano ponad 27,7 tys. platform zapewniających bezpieczne 
gniazdowanie na słupach. Energetycy dbają o ptasie rodziny wspólnie  
z ornitologami. 

PGE Dystrybucja
Bocianie zagłębie, Oddział Białystok.

CSR
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Park zasilany słońcem  

N asza Grupa stawia na rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł 

energii nie tylko w biznesie. W działaniach przyjaznych  

środowisku chcemy wspierać również inne podmioty,  

z którymi współpracujemy. Jednym z nich jest Biebrzański Park 

Narodowy, który w ramach swojej misji także promuje odnawialne 

źródła energii. Dzięki darowiźnie od Fundacji PGE na dwóch parkowych 

obiektach zamontowano instalacje fotowoltaiczne. 

– Parki narodowe to szczególne dziedzictwo przyrodnicze naszego 

kraju. Tym największym w Polsce jest Biebrzański Park Narodowy 

chroniący jedne z najrozleglejszych, unikalnych torfowisk w tej 

części Europy, będących siedliskiem bytowania wielu rzadkich  

gatunków flory i fauny – przede wszystkim ptaków, jak np. wodniczki, 

dubelta, rycyka czy nawet pospolitej niegdyś czajki. W dobie  

zmieniającego się klimatu bagna i torfowiska odgrywają bardzo 

ważną rolę, pochłaniając dwutlenek węgla z atmosfery, przyczy-

niając się do ochrony klimatu, a tym samym do poprawy warunków 

życia nas wszystkich. Wyrazem troski o poprawę klimatu jest także 

zamontowana ze wsparciem finansowym PGE instalacja fotowol- 

taiczna na budynkach siedziby parku oraz Ośrodka Rehabilitacji 

Zwierząt. Dziękujemy PGE za wsparcie – mówi Artur Wiatr, dyrektor 

Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Grzędach i siedziba dyrekcji parku  
w Osowcu-Twierdzy to dwa ważne obiekty Biebrzańskiego Parku 
Narodowego, które będą korzystać z instalacji fotowoltaicznych. Środki  
na montaż paneli przekazała Fundacja PGE.  
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Łączymy siły  
Podobna instalacja o mocy 27,3 kWp, która również powstała  

dzięki pomocy PGE, została oddana do użytku pod koniec  

lutego br. w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Obecnie  

współdziałamy z tym i kilkoma innymi parkami narodowymi –  

Roztoczańskim, Kampinoskim, Wigierskim oraz z Biebrzańskim.  

Od 2020 r. realizujemy również współpracę z Gminą Gryfino  

oraz Nadleśnictwem Gryfino przy rewitalizacji pomnika przyrody,  

jakim jest Krzywy Las. Zawarliśmy także umowę o partnerstwie 

strategicznym z Ligą Ochrony Przyrody. 

Wiele działań – jeden cel   
Edukacja związana z ochroną przyrody i podnoszeniem świadomości 

społecznej w tym zakresie to ważna część inicjatyw realizowanych 

wspólnie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prowadząc kolejne 

projekty, chcemy pokazać, jak ważna jest różnorodność biologiczna 

i ochrona obszarów cennych przyrodniczo. 

Nasza współpraca z parkiem ma wiele wymiarów. W ubiegłym roku 

odbyły się warsztaty fotograficzne dla pracowników naszej Grupy, 

których celem było ukazanie piękna unikalnej przyrody doliny rzeki 

Biebrzy, rozległych torfowisk oraz występujących niezwykle rzadko, 

zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Zdjęcia  

zostały zaprezentowane na wystawie pt. „Dolina Biebrzy”  

w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie,  

w październiku 2021 r. Już niebawem wystawa zagości także w Gdańsku. 

Zamontowane instalacje PV przyczynią się do redukcji emisji  
dwutlenku węgla w obiektach należących do dyrekcji parku.

Rzekotki upodobały sobie biebrzańskie bagna, fot. Piotr Tałałaj. W Biebrzańskim Parku Narodowym żyją m.in. wilki, fot. Piotr Tałałaj.
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Paweł Śliwa 

wiceprezes zarządu PGE SA  

ds. innowacji

Wsparcie Biebrzańskiego Parku  

Narodowego jest elementem  

naszych długoterminowych działań 

w zakresie ochrony środowiska.  

Projekty nisko- i zeroemisyjne są kluczowym kierunkiem 

strategii Grupy do 2030 r. Instalacja fotowoltaiczna 

o mocy 30,36 kWp, zrealizowana dzięki wsparciu  

finansowemu Fundacji PGE, przyczyni się do redukcji 

emisji CO2 o ponad 20 t w skali roku. Wspólnie  

z Biebrzańskim Parkiem Narodowym w 2022 r.  

podejmiemy się kolejnych przedsięwzięć. Wśród nich 

będą m.in. projekty edukacyjne, naukowo-badawcze, 

inwestycyjne i te z zakresu czynnej ochrony przyrody.

Aktywnie dla natury
W tym roku razem z Biebrzańskim Parkiem Narodowym  
planujemy zrealizować projekty z zakresu czynnej ochrony 
przyrody, edukacji oraz rozbudowy infrastruktury.  
Wśród nich znajdą się m.in.:

• monitoring ptaków lęgowych ekosystemów nieleśnych 
Biebrzańskiego Parku Narodowego, 

• budowa sztucznej platformy gniazdowej dla bociana 
czarnego w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego 
Północ (Grzędy), 

• ufundowanie nagród w konkursie wiedzy o Biebrzańskim 
Parku Narodowym i w konkursie pn. „Dziki zakątek  
różnorodności biologicznej”.

Lisy – jedni z mieszkańców biebrzańskiego rezerwatu, fot. Piotr Tałałaj.

Biebrza, fot. Cezary Werpachowski. 
 



W obecnym sezonie tytułu bronić będzie Betard Sparta 

Wrocław, która w finałowym pojedynku okazała się  

lepsza od Motoru Lublin. Brązowe medale trafiły  

na szyje reprezentantów zespołu Moje Bermudy Stal Gorzów. 

Czwarte miejsce zajął mistrz z sezonu 2020 – Fogo Unia Leszno. 

Złoty medal wrocławian nie był pierwszym w ich historii. Łącznie 

Betard Sparta ma pięć tytułów drużynowych mistrzów Polski. Więcej 

złotych krążków mają zespoły z Leszna oraz Gorzowa. 

Drugą część tabeli otwiera Włókniarz Częstochowa, który  

wyprzedził Apatora Toruń. Ostatnie miejsce gwarantujące obecność 

w PGE Ekstralidze zajął ZOOleszcz GKM Grudziądz. Beniaminkiem 

rozgrywek będzie Arged Malesa Ostrów (zwycięzca eWinner  

1. Ligi Żużlowej), która zajęła miejsce zdegradowanego klubu  

z Zielonej Góry. 

Co nowego? 
Na kibiców będzie czekać w tym sezonie aż 70 spotkań. To efekt 

zmian systemu rozgrywania play-offów. Do fazy pucharowej 

awansuje sześć zespołów. Nowością jest etap ćwierćfinałów, 

z których do półfinałów przejdą trzy zwycięskie ekipy, a także 

przegrany z najlepszym bilansem dwumeczu. To jednak nie wszystko. 

Każda drużyna PGE Ekstraligi ma również stworzoną kadrę juniorów, 

która będzie występować w rozgrywkach U-24 Ekstraliga. Jest to 

część dużego projektu szkoleniowego, który ma rozwijać młodych 

żużlowców i spopularyzować ten sport, by w przyszłości większa 

liczba zawodników występowała w Polsce i Europie.

Zielony kierunek
PGE i najlepsza żużlowa liga świata również w tym roku będą 

wspólnie działać dla ochrony środowiska. W planach jest zarówno 

PGE Ekstraliga, której sponsorem tytularnym jest nasza Grupa, 8 kwietnia  
z impetem otworzy nowy sezon. Osiem zespołów stanie do walki o medale 
najlepszej żużlowej ligi świata. Będzie to rok zmian i nowości, nie tylko  
dla klubów, ale także dla kibiców. 

Startuje najlepsza żużlowa 
liga świata   

Kultura i sport
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edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród adeptów 

żużla, jak i inicjatywy z zakresu CSR. Efekty tej współpracy kibice 

będą mogli zobaczyć m.in. na specjalnie przygotowanych filmach, 

które będą dostępne w mediach społecznościowych i nie tylko. 

Zostaną w nich pokazane interesujące aspekty speedwaya oraz 

ekologiczne oblicze tego sportu.

Gdzie i kiedy?
Wzorem poprzednich lat poszczególne rundy PGE Ekstraligi 

rozłożone są na dwa dni – piątek (live w Eleven Sports) i niedzielę 

(live w nSport+). Inaugurację zaplanowano na 8 i 10 kwietnia 2022 r. 

Wyjątkiem jest druga kolejka, która odbędzie się w wielkanocną 

sobotę i niedzielę (16 i 17 kwietnia).

Pary pierwszej rundy PGE Ekstraligi:

8 kwietnia

Włókniarz Częstochowa – Fogo Unia Leszno

Moje Bermudy Stal Gorzów – Motor Lublin

10 kwietnia

Arged Malesa Ostrów – ZOOleszcz GKM Grudziądz

Betard Sparta Wrocław – Apator Toruń

Mocna marka
Wspierając PGE Ekstraligę, jesteśmy blisko mieszkańców takich 

miast jak Toruń, Gorzów Wielkopolski czy Lublin, które wśród 

naszych lokalizacji biznesowych są szczególnie związane z żużlową 

rywalizacją. Długofalowa współpraca sprzyja rozwojowi speedwaya 

w Polsce, a dla naszej Grupy to świetna inwestycja w promocję marki 

i sposób na zwiększenie jej rozpoznawalności.

PGE SA

Kultura i sport

W sezonie 2022 o medale powalczą:
• Betard Sparta Wrocław

• Motor Lublin

• Moje Bermudy Stal Gorzów

• Fogo Unia Leszno

• Włókniarz Częstochowa

• Apator Toruń

• ZOOleszcz GKM Grudziądz

• Arged Malesa Ostrów
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Speedway to przede wszystkim emocje, a kibice nie zawodzą swoich drużyn i wypełniają stadiony PGE Ekstraligi po brzegi.

Zmagania żużlowe w zeszłym roku były niezwykle emocjonujące.

Betard Sparta po mistrzostwo Polski sięgnęła po 15 latach przerwy.



CHCESZ POMÓC? ZGŁOŚ SIĘ 
DO KOORDYNATORA CSR W SWOJEJ SPÓŁCE.

Aktywność fizyczna wśród dzieci jest ważna nie tylko latem, lecz także zimą.

T ej zimy wraz z PGE Narodowym zaprosiliśmy mieszkańców  

wybranych miast do spędzania czasu na lodowisku. I to niety- 

powym, bo podróżującym po całej Polsce. – W ciągu dwóch 

miesięcy trwania projektu „Zimowy PGE Narodowy w trasie”  

odwiedziło ponad 400 tys. osób w 10 miastach Polski. To bardzo  

dobry wynik, który potwierdza dużą popularność łyżwiarstwa w Polsce. 

Grupa PGE od 2018 r. systematycznie działa na rzecz popularyzacji 

tej dyscypliny sportu – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes 

zarządu PGE SA.

Ciekawe atrakcje  
Od 15 stycznia do 6 marca „Zimowy PGE Narodowy w trasie”  

przejechał ponad 3,5 tys. km. Odwiedził: Kielce, Gorzów Wielkopolski, 

Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Szczecin, Gdańsk, Lublin, Rzeszów  

i Łódź. Wśród licznych aktywności znalazły się m.in. konkursy i zabawy 

na lodzie. W ramach „Poranków dla dzieci z PGE” odbywały się 

zajęcia jazdy na łyżwach dla amatorów tego sportu w różnym wieku. 

Lekcje były prowadzone przez profesjonalnych trenerów, z zachowa-

niem reżimu sanitarnego, i zgromadziły łącznie 20 tys. uczestników. 

Ci, którzy odwiedzili „Zimowy PGE Narodowy”, mogli również wziąć 

udział w treningach łyżwiarskich z ekipą Ice & Fun, licznych quizach 

i animacjach podczas Disco Lodowisko z 4FUN.TV. Gdy pociechy 

próbowały swoich sił na tafli, starsi korzystali z innych ciekawych 

i edukacyjnych rozrywek. W specjalnej strefie powstała lodowa 

dyskoteka, a chętni mogli stworzyć swoje GIF-y. W każdym mieście 

„Zimowy PGE Narodowy w trasie” gościł przez dwa dni.

Chodź na łyżwy! 
Od blisko czterech lat nasza Grupa wspiera popularyzację łyżwiarstwa 

figurowego. Od 2018 r. wspólnie z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa 

Figurowego (PZŁF) realizujemy program „Chodź na łyżwy”, który  

jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. Ponadto w 2021 r.  

PGE została sponsorem wydarzeń organizowanych przez PZŁF  

i Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. Dzięki inicjatywom takim  

jak „Zimowy PGE Narodowy w trasie” promujemy zdrowie i aktywność 

sportową wśród dzieci i młodzieży, realizując jeden z filarów swojej 

działalności sponsoringowej.  

Łyżwiarska  
zima 
PGE SA

„Zimowy PGE Narodowy” 
zakończył trasę po 10 miastach w Polsce

Uczestnicy „Zimowego PGE Narodowego w trasie” mogli liczyć  
na wyspecjalizowaną kadrę instruktorską. 

40 godz. spotkań w ramach „Poranków dla dzieci z PGE” 

20 tys. uczestników zajęć dla najmłodszych 

400 tys. osób odwiedzających lodowiska przez dwa 
miesiące trwania projektu
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