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Szanowni Państwo,

w 2000 r. na Zamojszczyźnie zasadziliśmy pierwsze 
„Lasy pełne energii”. Od tego czasu dzięki zaanga-
żowaniu pracowników, ich rodzin, młodzieży 
z lokalnych szkół i leśników przybyło ponad 600 tys. 
drzew w 35 lokalizacjach na terenie 14 województw. 
Coroczna akcja jest jednym z najważniejszych 
programów naszej Grupy w ramach społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Wiemy, jak ważne są 
czynna ochrona natury oraz edukacja ekologiczna, 
które powinny iść w parze z działalnością biznesową 
takiego podmiotu jak PGE – lidera transformacji 
energetycznej, prowadzącego w zielonej zmianie. 
Od lat podejmujemy szereg działań i projektów, 
by chronić polską przyrodę. Współpracujemy 
z parkami narodowymi, instytucjami i organizacjami 
zaangażowanymi w ochronę środowiska naturalnego.

Natura jest nam szczególnie bliska ze względu  
na nasze ambitne plany inwestycyjne związane 
z OZE. Wiatr, woda i słońce to naturalne katalizatory, 
które napędzają zmiany w polskiej energetyce. 
Dzięki budowie nowych nisko- i zeroemisyjnych 
źródeł energii udowadniamy, że energetyka może 
i powinna być przyjazna środowisku. Najlepszym 
tego przykładem są morskie farmy wiatrowe, które 
wybudujemy na Morzu Bałtyckim. Tę zieloną inwe-
stycję przybliżamy Polakom w nowej kampanii wize-
runkowej „Energetykę odmieniamy przez Bałtyk”. 
Wiatr ma jednak nie tylko energetyczny potencjał. 
Dobrze wiedzą o tym m.in. żeglarze. Nasza Grupa 
docenia także sportową moc tego żywiołu, dlatego 
rozpoczęliśmy współpracę z Polskim Związkiem 
Żeglarskim. W ramach wspólnych działań został 
powołany PGE Sailing Team Poland, czyli grupa 
ambasadorów PGE wybrana spośród członków 
kadry narodowej w żeglarstwie. Ponadto będziemy 
wspierać rozwój ogólnopolskiego programu edukacji 
żeglarskiej PolSailing pod patronatem Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, który od lat upowszechnia 
tę dyscyplinę sportową wśród dzieci i młodzieży 
z całej Polski. Już teraz zapraszamy na wielkie święto 
żeglarstwa – regaty Gdynia Sailing Days.

Życzymy przyjemnej lektury!
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W Nadleśnictwie Głogów  
Pracownicy PGE Obrót, rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja, 

ich rodziny, a także uczniowie lokalnych szkół i przedszkoli wspólnie 

posadzili las na terenie Leśnictwa Bór. W trakcie kilkugodzinnej akcji 

łącznie ok. 170 osób posadziło 3 tys. sadzonek sosny zwyczajnej. 

Akcja zakończyła się wspólnym ogniskiem i „leśną” grochówką. 

To wydarzenie było dla młodego pokolenia praktyczną lekcją ekologii 

i okazją do integracji.

Sosny, buki i modrzewie 

Nadleśnictwa Bełchatów, Pieńsk, Opole i Rybnik to miejsca, w których 

można było spotkać uczestników tegorocznej odsłony „Lasów pełnych 

energii” z PGE GiEK. Do sadzenia drzew zaproszono młodzież z klas patro-

nackich PGE z Bogatyni, ze Zgorzelca, z Bełchatowa i Kleszczowa, a także 

z klasy sportowej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu, ze Szkoły 

Podstawowej nr 26 w Opolu, z kół zainteresowań Fundacji Elektrowni 

Rybnik, jak również zawodników koszykarskiego klubu PGE Turów 

Zgorzelec – Stanisława Helińskiego i Mateusza Stawiaka. Wspólna 

akcja zaowocowała 13,5 tys. zasadzonych sosen, buków i modrzewi.
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W iosna to czas intensywnego zalesiania gruntów. W tym 

roku tysiące młodych drzew przybyło także za sprawą 

22. edycji „Lasów pełnych energii”. Uczestnikom tegorocznej 

akcji udało się posadzić ponad 60 tys. sadzonek w 21 nadleśnictwach 

w całej Polsce. Sadzenie poprzedziły spotkania edukacyjne z leśnikami 

skoncentrowane wokół tematów ochrony środowiska i świadomego 

korzystania z zasobów takich jak woda, energia czy ciepło.

W centrum… 

Tegoroczna edycja dla warszawskich spółek z naszej Grupy odbyła się 

20 kwietnia w Leśnictwie Pomiechówek. We wspólnym sadzeniu 

lasów wzięli udział wolontariusze z PGE SA, ze stołecznej centrali 

PGE Obrót, PGE Baltica i PGE Synergia, a także ich rodziny. W sumie 

25 wolontariuszy posadziło ponad 2,4 tys. dębów na powierzchni 0,5 ha. 

Zwieńczeniem pracy było biesiadowanie przy ognisku. – Do wspólnego 

sadzenia zaprosiliśmy młodzież szkolną, która nie ukrywała zadowolenia 

z ciężkiej pracy na rzecz przyrody, a poza tym deklarowała, że będzie 

często odwiedzać posadzony przez siebie las i już zapowiedziała 

uczestnictwo w przyszłych akcjach – relacjonowała Renata Kędra, 

koordynator akcji z PGE SA.

…i na Pomorzu 

Aż 7 tys. sosen posadzili pracownicy elektrociepłowni PGE Energia Ciepła 

w Gdańsku i Gdyni, wspierani przez rodziny i młodzież szkolną 

z Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku. Dzięki ich zaangażowaniu 

od 23 kwietnia nowy las rośnie na terenie Nadleśnictwa Kartuzy 

w Leśnictwie Kolańska Huta w gminie Somonino. Akcja odbyła się 

pod nadzorem leśników, którzy wspierali uczestników i pilnowali, 

aby drzewka były sadzone we właściwy sposób. – Program „Lasy 

pełne energii” to ważna inicjatywa proekologiczna, realizowana 

w Grupie PGE już od ponad 20 lat. Zapoczątkowana na Zamojszczyźnie, 

na trwałe wpisała się w nasz lokalny kalendarz działań na rzecz 

przyrody – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału 

Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku.

Sadzimy „Lasy 
pełne energii” 

Po dwóch latach przerwy nasza Grupa powróciła do ekologicznego 
projektu „Lasy pełne energii”. Wspólnie z młodzieżą szkolną, harcerzami, 
przedstawicielami lokalnych społeczności, a także dziećmi z Ukrainy 
sadziliśmy drzewa w wielu lokalizacjach w całej Polsce.

Wydział CSR, PGE SA

Temat numeruTemat numeru

Na Wybrzeżu nowy las od pracowników PGE Energia Ciepła rośnie 
w leśnictwie Kolańska Huta.

Pracownikom warszawskich spółek w sadzeniu lasów pomagali bliscy. Wspólnie posadzili ponad 2,4 tys. drzew.

W tym roku dzięki naszej akcji przybyło lasów iglastych – modrzewiowych 
i sosnowych.

8 kwietnia lasy sadzili pracownicy centrali PGE Obrót z rodzinami.

Wojciech Dąbrowski 
prezes zarządu PGE SA

Jesteśmy liderem transformacji 
energetycznej w Polsce i prowadzimy 
w zielonej zmianie, także jeśli 
chodzi o projekty ekologiczne. 
Realizowany od 22 lat program 

„Lasy pełne energii” ma na celu przede wszystkim 
zwiększanie potencjału polskich lasów, ale spełnia 
też niezwykle ważną rolę edukacyjną. 

Naturalna pomoc dla planety

„Lasy pełne energii”, jeden z najważniejszych programów 

PGE z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, 

ma na celu odbudowę drzewostanu w polskich lasach, 

a przy tym kształtowanie właściwych postaw społecznych 

i ekologicznych. W inicjatywę wpisują się też działania 

z zakresu edukacji ekologicznej, realizowane we współpracy 

z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w ochronę 

środowiska naturalnego, a także wsparcie parków naro-

dowych, obszarów chronionych i pomników przyrody.



T ylko w tym roku dzięki zaangażowaniu energetyków 

z PGE Dystrybucja przybyło ponad 40 tys. młodych drzew. 

W sumie zaplanowano 10 akcji sadzenia we współpracy 

z lokalnymi nadleśnictwami i młodzieżą z zaprzyjaźnionych szkół. 

Tegoroczną odsłonę programu zainaugurowano w spółce 7 kwietnia 

na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka. Energetycy wspólnie z uczniami 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu zasadzili 

6 tys. brzóz i dębów. Już następnego dnia ekologiczną inicjatywę 

podjęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Rzeszowie i Szkoły 

Podstawowej w Mrowli. Wraz z pracownikami PGE Dystrybucja 

i PGE Obrót posadzili ponad 3 tys. sosen.

Międzypokoleniowa współpraca  
Tuż po Świętach Wielkanocnych inicjatywa została wznowiona. Deszczowa 

aura nie odstraszyła młodzieży ze Skarżyska-Kamiennej – 21 kwietnia 

80 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Żeromskiego, 

uzbrojonych w kostury i płaszcze przeciwdeszczowe, zasadziło blisko 

tysiąc małych drzewek na terenie Nadleśnictwa Skarżysko. 

W tym dniu program miał też swoje lokalne odsłony na Lubelszczyźnie 

i w Łódzkiem. W Nadleśnictwie Radzyń Podlaski energetycy wraz 

z młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu posadzili 

5 tys. młodych sosen. W akcji wziął udział prezes zarządu PGE Dystrybucja 

Jarosław Kwasek. Na ziemi łódzkiej za sprawą energetyków i uczniów 

Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu pojawiło się 9 tys. sosen 

w Nadleśnictwie Kolumna. 

Świąteczny ekogest dla przyrody  
W Dzień Ziemi akcja „Lasy pełne energii” została przeprowadzona 

na terenie Posterunku Energetycznego w Szczebrzeszynie. Energetycy 

wraz z uczniami szkoły podstawowej zasadzili tysiąc młodych drzewek. 

W tym roku wydarzenie miało szczególny charakter, ponieważ 

połowa dzieci uczestniczących w projekcie pochodziła z Ukrainy. 

Uczniowie, przygotowując się do akcji, własnoręcznie wykonali 

transparenty i plakaty zachęcające do ochrony środowiska. 

Dla młodego pokolenia spotkanie było lekcją ekologiczną, a także 

okazją do integracji. Tego samego dnia w Oddziale Skarżysko-Kamienna 

dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nietulisku Dużym uczciły Dzień 

Ziemi posadzeniem ok. 3 tys. sosen.

Kolejne tysiące dla przyrody 

23 kwietnia w centrali PGE Dystrybucja oraz w Oddziale Łódź pracownicy 

wraz z rodzinami podjęli ekologiczne wyzwanie i przyłączyli się 

do projektu sadzenia dębów i sosen. W Nadleśnictwie Brzeziny łódzcy 

energetycy pracowali ramię w ramię z harcerzami z Hufca ZHP 

Łódź-Widzew, sadząc 3 tys. dębów. W Nadleśnictwie Kraśnik pracownicy 

centrali wraz z rodzinami posadzili 5 tys. młodych sosen.

„Lasy pełne energii” to projekt, który w praktyce pokazuje, jak dbać 

o Ziemię i lasy oraz ile wysiłku to kosztuje. – Jest to praktyczna lekcja 

ekologii, botaniki i geografii – wszystko w jednym, podczas spotkań 

z leśnikami bowiem uczestnicy akcji poznają tajniki gospodarki 

leśnej. Sadzą drzewa, które za kilkadziesiąt lat będą odwiedzane 

przez ich dzieci czy wnuki – podkreśla Bożena Matuszczak-Królak, 

koordynator akcji w PGE Dystrybucja.

Za sprawą współpracy energetyków i młodzieży od 7 do 23 kwietnia 

w polskich lasach pojawiło się ponad 37 tys. młodych drzew. W akcję 

zaangażowało się blisko 900 osób, wśród nich byli też przedstawiciele 

władz samorządowych i lokalnych społeczności. Zakończenie tegorocznej 

edycji odbyło się 28 kwietnia w Nadleśnictwie Grotniki na ziemi łódzkiej, 

gdzie wspólnie z uczniami XXXIII Liceum Ogólnokształcącego z Łodzi 

zasadzono 5 tys. sosen. 
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Ekologiczna tradycja

„Lasy pełne energii” mają już 22 lata, a najstarsze drzewa posadzone 
w ramach tego projektu rosną na Zamojszczyźnie. Zasadzili je pracownicy 
PGE Dystrybucja. W ten sposób zapoczątkowali akcję, która rozszerzyła się 
na całą Grupę. W ciągu ponad dwóch dekad blisko 25 tys. osób posadziło 
ponad 600 tys. drzew w 35 lokalizacjach na terenie 14 województw.

PGE Dystrybucja

Temat numeruTemat numeru

Jarosław Kwasek 

prezes zarządu PGE Dystrybucja

„Lasy pełne energii” to ważna 
inicjatywa proekologiczna, reali-
zowana w naszej spółce od 2000 r. 
Zapoczątkowana na Zamojszczyźnie 
na trwałe wpisała się w kalendarz 

działań z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu całej Grupy PGE. W lasach Lubelszczyzny, 
pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
wraz z młodzieżą szkolną posadziliśmy blisko 
5 tys. młodych drzew. I to jest praktyczny, bardzo 
wymierny efekt naszych działań.

PGE Dystrybucja akcję „Lasy pełne energii” zainaugurowała 7 kwietnia 
na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej, uzbrojeni 
w kostury i płaszcze przeciwdeszczowe, posadzili tysiąc małych drzewek.



W ojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE SA, otwierając 

wydarzenie, podkreślił, że zielona zmiana w energetyce, 

której częścią jest rozwój morskiej energetyki wiatrowej, 

pociągnie za sobą nowe możliwości dla podmiotów gospodarczych, 

które zechcą pracować z PGE w skali zarówno lokalnej, jak i ogólno-

polskiej. – To spotkanie jest zaproszeniem do współpracy przy tym 

ogromnym procesie budowlanym i inwestycyjnym. W tym obszarze 

mamy zamiar prowadzić również działania wspierające local content, 

czyli zaangażowanie polskich przedsiębiorców i usługodawców 

w całym procesie inwestycyjnym – podkreślił. 

Najważniejsze tematy 
Budowa morskiej farmy wiatrowej Baltica i jej 30-letnia eksploatacja 

umożliwią rozwój miejsc pracy w innowacyjnym sektorze, zarówno 

w fazie budowy, jak i w późniejszym etapie eksploatacji. Przedsta-

wiciele inwestorów – PGE i Ørsted – w trakcie spotkania przybliżyli 

projekt, opowiedzieli o jego kamieniach milowych, najważniejszych 

przetargach, jakie toczą się obecnie, a także o postępowaniach 

zaplanowanych na ten rok i pierwszą połowę 2023 r. 

O harmonogramie prac opowiedział m.in. Piotr Dziubałtowski, 

wiceprezes ds. operacyjnych PGE Baltica. – W 2020 r. uzyskaliśmy 

decyzję środowiskową, a rok później za sprawą bardzo ciężkiej 

i wytężonej pracy naszych wspólnych zespołów złożyliśmy wniosek 

o wsparcie, wynikający z regulacji systemu wsparcia. Na 2023 r. 

zakładamy uzyskanie pozwolenia na budowę – mówił. Zapowiedział 

również rozstrzygnięcie najważniejszych przetargów w najbliższych 

miesiącach – np. dla części lądowej jasny stanie się wynik ogłoszonego 

w marcu postępowania na głównego wykonawcę całości instalacji 

związanej z wyprowadzeniem mocy.

Formalne aspekty postępowań zakupowych prowadzonych w ramach 

spółki joint venture, jaką PGE tworzy z Ørsted, przedstawił 

Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica. Uczestnicy warsztatów 

dowiedzieli się również o narzędziach i zasadach stosowanych w procesie 

zakupowym, w tym o dostępie do portali zakupowych PGE i Ørsted. 

Wydarzenie zakończyło się serią odpowiedzi na pytania, które najczęściej 

powtarzały się w formularzach rejestracyjnych na spotkanie.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji z warsztatów na stronie: 

https://baltica.energy/pl-pl/baltica-2-and-3-workshops. 

Jak włączyć się w realizację największego polskiego projektu offshore na Bałtyku? 
Odpowiedź na to pytanie poznali potencjalni wykonawcy i podwykonawcy, 
którzy uczestniczyli w wirtualnych warsztatach zorganizowanych pod koniec 
kwietnia przez PGE i Ørsted. W spotkaniu wzięło udział blisko 800 przedstawicieli 
polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Polscy przedsiębiorcy 
chcą rozwijać offshore
Katarzyna Antczak, PGE Baltica
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Zielona energia

Wojciech Dąbrowski 
prezes zarządu PGE SA

Zależy nam, aby w realizację 
największego i najbardziej 
perspektywicznego polskiego 
projektu offshore na Bałtyku, jakim 
jest morska farma wiatrowa Baltica, 
zaangażowało się jak najwięcej 
polskich przedsiębiorców.

Moc na morzu

Nasz program offshore zakłada wybudowanie do 2030 r. 

morskiej farmy wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch 

etapach – Baltica 2 i Baltica 3, o łącznej mocy zainsta-

lowanej do 2,5 GW. Następnie, po 2030 r., do portfolio 

naszej Grupy dołączy Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 

o mocy ok. 1 GW. Zgodnie ze strategią do 2040 r. chcemy 

mieć co najmniej 6,5 GW mocy wytwórczych zainstalo-

wanych w technologii offshore.
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A ktualna akcja marketingowa pod hasłem „Energetykę odmie-

niamy przez Bałtyk” wskazuje na naszą Grupę jako krajowego 

lidera zielonej transformacji, której podstawą będą morskie 

farmy wiatrowe. Kampania jest realizowana w ramach strategii marki 

„PGE Prowadzimy w zielonej zmianie”, którą ogłosiliśmy w październiku 

ubiegłego roku. Bazuje na formacie kreatywnym, w którym głos zabierają 

zwierzęta mieszkające w Polsce – w tym rezydenci nadbałtyckich plaż. 

Bohaterowie prowadzą rozmowy przyjaznym, lekkim i zabawnym 

językiem, pokazując w przystępny sposób zalety zielonej zmiany.

Kampania reklamowa rozpoczęła się 11 kwietnia i potrwa do końca 

maja. Materiały stworzone na jej potrzeby można zobaczyć w telewizji, 

prasie, internecie i na nośnikach OOH. Za przygotowanie kreacji 

i produkcję odpowiedzialna była agencja Publicis Sp. z o.o.

Prowadzimy w zielonej zmianie 

Konsekwentnie realizujemy strategię zakładającą wielkie inwestycje 

w zieloną energię. W ciągu dekady nasza działalność będzie bazować 

na wytwarzaniu energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, 

produkcji ciepła za pomocą niskoemisyjnego gazu, niezawodnej 

dystrybucji energii elektrycznej i przyjaznej klientowi obsłudze sprzedaży.

Energetykę odmieniamy 
przez Bałtyk 

Jak nasza Grupa zmienia polską energetykę? Czy największa farma 
wiatrowa na Morzu Bałtyckim, którą budują PGE i Ørsted, będzie widoczna 
z brzegu? Odpowiedzi na te pytania można poznać dzięki naszej nowej 
kampanii wizerunkowej.

PGE SA

Zielona Energia

Monika Płużańska 

starszy kierownik Wydziału Marketingu i Reklamy PGE SA

W nowej odsłonie kampanii poświęconej zielonej zmianie 
skupiliśmy się na energetyce morskiej. Zdecydowa- 
liśmy po raz kolejny, by bohaterką akcji była foka, 
która wystąpiła już w pierwszej, zeszłorocznej edycji. 
Oprócz umacniania wizerunku PGE jako lidera offshore, 
konsekwentnie realizującego strategiczny cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., 
dodatkowym działaniem komunikacji marketingowej jest 
emisja materiałów edukacyjnych w mediach społeczno-
ściowych. W krótkich formach wideo tłumaczymy, czym 
są morskie farmy wiatrowe, informujemy, jak daleko będą 
umiejscowione od brzegu i jakiej będą wielkości. Nasza zielona przyszłość

Offshore na Morzu Bałtyckim 

• 2,5 GW mocy do 2030 r. 

• 6,5 GW mocy do 2040 r. 

Farmy fotowoltaiczne 

• 3 GW mocy do 2030 r. 

Elektrownie wiatrowe 

• 1,7 GW mocy do 2030 r. 

Magazyny energii 

• 800 MW do 2030 r. 



N iepewna sytuacja geopolityczna wywołana przez agresję  

Rosji na Ukrainę zmusza Unię Europejską oraz rządy  

poszczególnych krajów do większej dywersyfikacji źródeł 

paliw. Korzyści z produkcji zielonej energii dostrzegają również  

prosumenci. W Polsce zainteresowanie instalacjami OZE jest  

od kilku lat ogromne i systematycznie rośnie. Zielona energia  

nie tylko ogranicza degradację terenów zielonych, ale przyczynia się 

również do poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji  

zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery. 

Zastosowanie alternatywnych źródeł energii przynosi również  

korzyści ekonomiczne. 

 

– W poprzednich latach obserwowaliśmy duży wzrost zainteresowania 

naszych odbiorców alternatywnymi źródłami wytwarzania energii 

elektrycznej, zwłaszcza mikroinstalacjami fotowoltaicznymi – mówi 

Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja. – W samym 2020 r. 

podłączono aż 10 razy więcej instalacji w stosunku do 2018 r.

Co mówią liczby?
Miniony rok był wyjątkowy w porównaniu z poprzednimi latami. 

Ponad 157 tys. odbiorców otrzymało wydane przez spółkę warunki 

przyłączenia instalacji, co podwaja liczbę dotychczasowych prosu-

mentów w sieci PGE Dystrybucja. Przyłączonych mikroinstalacji  

przed końcem roku zostało niewiele mniej, bo ponad 141 tys. 

– W 2021 r. przyłączyliśmy do sieci PGE Dystrybucja blisko  

1 GW mocy pochodzącej z OZE, podwajając liczbę naszych prosu- 

mentów. Dalszy, tak dynamiczny rozwój zielonej energii wymaga  

bezwzględnej modernizacji sieci przesyłowej, na którą spółka  

zabezpieczyła ogromne środki finansowe na najbliższe lata –  

dodaje Jarosław Kwasek.

Najwięcej, bo prawie 30 tys. przyłączy o łącznej mocy ponad 194 MW 

zostało wykonanych w Oddziale Rzeszów. Kolejno uplasował się  

Oddział Warszawa z ponad 26 tys. instalacji o mocy 199,5 MW  

i Oddział Łódź – przeszło 24 tys. instalacji o mocy 191,8 MW.

Sieć spółki w ubiegłym roku wzbogaciła się również o siedem elektrowni 

biogazowych, trzy farmy wiatrowe i dwie elektrownie wodne.
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Obsługa klienta

N a początku kwietnia zmieniły się zasady rozliczania mikro- 

instalacji fotowoltaicznych. Dotychczasowy system ilościowy 

został zastąpiony przez obowiązujący w większości krajów 

europejskich net-billing. Bazuje on na wartościowym rozliczeniu 

energii wyprodukowanej przez prosumenta na podstawie wartości 

energii ustalonej według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).   

Prosumenci korzystający z opustów (net-metering) zgodnie z zapisami 

prawa mogą się jeszcze rozliczać w ten sposób przez 15 lat. Jeśli 

złożą taką dyspozycję, mają również możliwość przejścia na net-

-billing, z zastrzeżeniem, że to droga jednokierunkowa – nie można 

wrócić do poprzednich zasad rozliczeniowych. 

Optymalny dobór instalacji 
Przy odpowiednio zaprojektowanej instalacji i przemyśleniu codziennego 

funkcjonowania system net-billingu może przynosić, oprócz nieocenionych 

korzyści ekologicznych, także te finansowe, przeliczalne na złotówki. 

– Maksymalizowanie oraz integrowanie korzyści dla klientów wymagają 

gruntownej analizy i eksperckiego wsparcia. Cały proces kontaktu  

z klientem zaprojektowaliśmy od nowa, żeby uniknąć schematów,  

a co za tym idzie, możliwie najbardziej precyzyjnie odpowiedzieć  

na oczekiwania klientów. Krok po kroku prowadzimy ich w trakcie 

realizowania inwestycji – od planowania i analiz, przez dobór  

komponentów, aż po uruchomienie instalacji – mówi Mariusz Rędaszka, 

prezes zarządu PGE Obrót.

PV dla biznesu i samorządu 
Tymi samymi korzyściami kierują się zarządzający przedsiębiorstwami. 

PGE Obrót w ramach linii produktów PRO EKO zrealizowała w ubiegłym 

roku ponad 300 instalacji, także dla biznesu. Kluczowe okazuje się 

odpowiednie zwymiarowanie instalacji i kompleksowa opieka nad 

inwestycją. 

– Jestem bardzo zadowolona z tego, że zdecydowałam się na instalację 

fotowoltaiczną w modelu PRO EKO. Sprzedawca przekazał szereg 

praktycznych informacji, pomagając oszacować nasze potrzeby  

oraz dobrać optymalną wielkość i moc instalacji. Później firma wyko-

nawcza sprawnie przeprowadziła montaż – mówi Krzysztofa Iwanicka 

z Klimontowa w województwie świętokrzyskim, właścicielka lokalu 

„Gościniec” zajmującego się organizacją imprez okolicznościowych. 

W podobnym tonie wypowiada się właściciel Pasieki Wasilków  

na Podlasiu. Zwraca uwagę na bardzo dobry i merytoryczny kontakt  

ze sprzedawcą, który jest ekspertem i przewodnikiem klienta.  

Podkreśla też solidnie wykonaną instalację. 

Kwestię stabilności podnosi natomiast Dariusz Młodawski, właściciel 

NZOZ Novomed. Zaznacza, że zdecydował się na skorzystanie z usług 

PGE Obrót, ponieważ spółka jest częścią dużej, sprawdzonej marki, 

która oprócz sprzedaży energii zajmuje się także dystrybucją. Jego 

zdaniem jest to ważne w kwestii stabilności oraz bezpieczeństwa 

energetycznego. 

 

Mikroinstalacje fotowoltaiczne to nadal korzystne rozwiązanie dla wielu 
klientów. Wymaga jednak fachowego doradztwa i przemyślanych decyzji.  
W ich podejmowaniu prosumenci mogą liczyć na wsparcie ekspertów  
z PGE Obrót. 

Fotowoltaika –  
to się opłaca!
PGE Obrót Rekordowy rok  

dla przyłączeń OZE 

Liczba instalacji OZE w PGE Dystrybucja podwoiła się w ciągu roku.  
Najwięcej prosumentów przybyło w województwach podkarpackim  
i mazowieckim. 

PGE Dystrybucja

Inwestycje i rozwój
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Dane przedstawiają liczbę umów na przyłączenie instalacji OZE, które zawarła PGE Dystrybucja.

Przyrost instalacji OZE w PGE Dystrybucja  
w poszczególnych latach

Mariusz Rędaszka 

prezes zarządu PGE Obrót

Widzimy, jakie trendy wpływają 
na rozwój fotowoltaiki w Polsce. 
Jednocześnie skupiamy się  
na zmieniających się oczekiwaniach 
i potrzebach klientów.  

Rozwijamy linię PRO EKO, łączącą produkt  
wysokiej jakości z rzetelną, fachową wiedzą,  
którą służymy naszym obecnym i przyszłym  
klientom. Wkrótce w naszej ofercie PRO EKO  
pojawią się kolejne propozycje pozwalające  
na maksymalizowanie korzyści płynących  
z wybrania zielonego kierunku.



– Węzeł energetyczny Czosnów wraz z siecią wysokich napięć tworzą 

układ oferujący nowe szanse rozwoju dla tego regionu i mają kluczowe 

znaczenie dla wzrostu zdolności przyłączeniowych sieci dystrybu-

cyjnej. Przeprowadzona modernizacja linii WN dodatkowo podnosi 

bezpieczeństwo dostaw energii dla naszych klientów – podkreśla 

Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Dodatkową wartość stanowi możliwość pełnego wykorzystania  

przepustowości linii. Połączenie obu torów bezpośrednio ze źródłem 

mocy, czyli SE Mościska, pozwala zwiększyć niezawodność pracy  

ciągu zasilania, a także korzystnie wpływa na możliwości jego  

obciążania na potrzeby odbiorców. 

Pewniejsze dostawy energii dla łodzian 

Przebudowa linii wysokiego i średniego napięcia, remont rozdzielni 

110 kV oraz nowy budynek stacyjny – to główne elementy  

składające się na kompleksową modernizację stacji Ruda w Łodzi, 

której wartość wynosi prawie 15 mln zł. Projekt jest dofinansowany  

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– Najważniejszym celem tej inwestycji jest zwiększenie pewności  

i ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców w aglomeracji 

łódzkiej poprzez wzmocnienie infrastruktury energetycznej południowej 

części sieci dystrybucyjnej – mówi Andrzej Piętka, dyrektor generalny 

PGE Dystrybucja Oddział Łódź.

W ciągu kilkunastu miesięcy został wybudowany nowy budynek 

stacyjny. Umieszczono w nim urządzenia rozdzielni 15 kV oraz 

instalacje towarzyszące: baterie akumulatorów, urządzenia zabez-

pieczeń i automatyki oraz telemechaniki i łączności. Dotychczasowe 

zespoły elementów zajmujące dużą przestrzeń na zewnątrz zostały 

zamknięte w budynku. Kompleksowo przebudowano także napo-

wietrzną rozdzielnię 110 kV, która obecnie jest zasilana nowym 

transformatorem 110/15 kV o mocy 25 MVA umieszczonym 

na dźwiękochłonnym stanowisku. Ten element zamontowano 

w trosce o komfort mieszkańców pobliskiego osiedla, aby hałas 

pracującego urządzenia nie zakłócał ich codziennego życia. Dzięki 

sprawnej logistyce, mimo ograniczonej pracy stacji, odbiorcy 

przez cały okres modernizacji nie doświadczyli przerw w dostępie 

do energii elektrycznej.

Możliwości dla inwestorów z powiatu grójeckiego 

20 mln zł wyniesie budowa Głównego Punktu Zasilania 110/15 kV 

Grójec II. Będzie to najnowocześniejszy tego typu obiekt w Oddziale 

Skarżysko-Kamienna. Jest realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Z nowej inwestycji 

szczególnie zadowoleni powinni być przedsiębiorcy, którzy rozwijają 

swoje biznesy na terenie powiatu grójeckiego i chcą korzystać 

z zielonej energii.  – Projekt jest bardzo zaawansowany technologicznie. 

Korzyści, jakie płyną z tej inwestycji, są ogromne. Zwiększenie mocy 

przesyłowej i zapewnienie dostaw energii elektrycznej o wymaganych 

parametrach jakościowych zdecydowanie podnosi atrakcyjność 

terenu wśród nowych inwestorów – mówi Wojciech Nita, dyrektor 

generalny Oddziału Skarżysko-Kamienna. 

Nowa linia WN na Podkarpaciu 

Wybudowanie linii 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz zwiększy  

bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego oraz pozwoli  

przyłączać nowe duże moce wytwórcze z odnawialnych źródeł energii 

na Podkarpaciu. Inwestycja obejmowała trzy zadania: rozbudowę 

stacji 110/15 kV Nowy Żmigród, rozbudowę stacji 110/15 kV Iwonicz 

oraz budowę linii 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz.

 

– Lokalizacja inwestycji wynikała z konieczności zapewnienia elektro-

energetycznej infrastruktury sieciowej umożliwiającej przyłączenie 

nowych OZE i przyjęcie energii wyprodukowanej przez te źródła  

do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – powiedział Grzegorz 

Pietrusza, dyrektor generalny Oddziału Rzeszów. Linia napowietrzno-

-kablowa o całkowitej długości ponad 25 km została wykonana jako 

jednotorowa na słupach rurowych. Koszt przedsięwzięcia to 41 mln zł, 

natomiast wysokość dofinansowania ze środków unijnych 

wynosi 23,5 mln zł.

Dotacja na rozwój  
Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz PGE Dystrybucja podpisały 

umowę o dofinansowanie projektu „Budowa linii WN Brzezińska- 

-Radogoszcz”. Umożliwi ona rozwój energetyki odnawialnej  

w regionie. Na wybór miejsca miało wpływ wiele czynników,  

m.in. stworzenie możliwości przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 

nowych mocy wytwórczych z OZE oraz konieczność poprawy  

parametrów jakościowych dystrybucji energii do ciągle rosnącej 

liczby nowych odbiorców indywidualnych i przemysłowych na terenie 

województwa łódzkiego. 

– Realizacja tej inwestycji poprzez wzmocnienie infrastruktury  

energetycznej na terenie województwa łódzkiego pozwoli na zwięk-

szenie zdolności przyłączeniowych dla instalacji OZE na poziomie  

30 MW – podkreślił prezes zarządu PGE Dystrybucja. Całkowity  

koszt projektu wynosi ponad 24 mln zł, a wartość dofinansowania  

to 10,5 mln zł. 
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P rzykładem takich zielonych działań jest projekt realizowany 

w Elektrowni Wodnej Dębe – rozpoczął się tam kolejny etap 

budowy nowej nastawni dla rozdzielni wysokiego napięcia (WN). 

Inwestycja o wartości blisko 6 mln zł jest prowadzona przez warszawski 

oddział PGE Dystrybucja w połączeniu z modernizacją, za którą odpo-

wiada PGE Energia Odnawialna. Wymiana czterech zespołów turbin 

generujących energię elektryczną pozwoli na wzrost produkcji zielonej 

energii o 17 proc. – Nasze prace są skorelowane z modernizacją 

turbozespołów elektrowni. Przeniesienie nastawni to pierwszy krok 

w procesie inwestycyjnym realizowanym w tym miejscu – podkreślił 

Sylwester Szczensnowicz, dyrektor generalny Oddziału Warszawa.

Budowa nowej nastawni pozwoli wymienić dotychczas użytkowane, 

wyeksploatowane urządzenia na nowe, umożliwiające zwiększenie 

zdolności przesyłowych dla większej ilości energii wygenerowanej 

przez Elektrownię Wodną Dębe. Modernizacja nie tylko podniesie 

niezawodność działania maszyn, lecz także ułatwi okresową  

obsługę serwisową.

Lepsze zasilanie dla Zamościa i okolic    
Zamojski oddział PGE Dystrybucja rozpoczął kompleksową  

przebudowę linii wysokiego napięcia relacji Zamość – Zamość Majdan, 

która zwiększy możliwości przyłączeniowe odnawialnych źródeł 

energii. Energetycy zdemontują ponad 2,7 km napowietrznej linii 

110 kV i zastąpią ją nowymi przewodami, które pozwolą dostosować 

linię do pracy w temperaturze do 80 st. C. 

Andrzej Olborski, dyrektor generalny Oddziału Zamość, podkreśla,  

że dzięki inwestycji zwiększy się ilość dostarczanej energii elektrycznej, 

a także poprawi się pewność zasilania dla mieszkańców. – Będzie 

to możliwe dzięki zastosowaniu większego niż dotychczas przekroju 

przewodu linii oraz nowego przewodu odgromowego z wbudowanymi 

włóknami światłowodowymi, który zwiększy niezawodność działania 

nowoczesnych urządzeń i zabezpieczeń pracujących na stacjach 

elektroenergetycznych – wyjaśnił.

Energia dla Czosnowa  
W ostatnich latach PGE Dystrybucja wybudowała tzw. węzeł energe- 

tyczny Czosnów. Aktualnie przebudowywana jest napowietrzna,  

dwutorowa linia wysokich napięć, która go zasila. Modernizowany  

odcinek ma długość ok. 2 × 3,5 km, z czego jeden tor łączył GPZ Czosnów 

ze Stacją Energetyczną (SE) Mościska, a drugi z SE Henryków. Na swojej  

trasie oba tory przecinały dwie linie najwyższych napięć – 400 kV i 220 kV. 

Każda taka krzyżówka sieci energetycznej oznacza potencjalne 

niebezpieczeństwo i stanowi punkt podwyższonego ryzyka. Demontaż 

odcinka napowietrznego i wykonanie linii w technologii kablowej 

pozwala zmniejszyć zagrożenie, co przekłada się na wyższy poziom 

bezpieczeństwa i pewności utrzymania przesyłu energii.

Wiosna pod  
znakiem zielonych  
przedsięwzięć 

Spółka PGE Dystrybucja modernizuje kolejne odcinki sieci, by umożliwić 
przyłączanie nowych źródeł OZE. Projekty przeprowadzane w różnych 
częściach kraju wspierają rozwój źródeł energii przyjaznych środowisku. 

PGE Dystrybucja

Inwestycje i rozwójInwestycje i rozwój

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz PGE Dystrybucja podpisały umowę 
o dofinansowanie projektu „Budowa linii WN Brzezińska-Radogoszcz”.

Przebudowa linii wysokiego napięcia relacji Zamość – Zamość Majdan 
zwiększy możliwości przyłączeniowe odnawialnych źródeł energii.

Węzeł energetyczny Czosnów wraz z siecią wysokich napięć dają nowe 
szanse rozwoju dla regionu.

Kompleksowa przebudowa stacji Ruda to pewniejsze 
dostawy energii dla łodzian.



obecnie pracujące cztery kotły węglowe WR-25 (rusztowe) oraz dwa 

WP-120 (pyłowe). Budowa obiektu zostanie zrealizowana na podstawie 

umowy podpisanej w sierpniu 2021 r. pomiędzy PGE Energia Ciepła 

a generalnym wykonawcą. Zgodnie z ustaleniami realizator zakończy 

prace związane z budową, montażem i uruchomieniem kotłowni  

gazowej w pierwszym kwartale przyszłego roku. Do jego zadań będą 

należały ponadto rozruch instalacji, przekazanie do eksploatacji  

oraz serwis gwarancyjny.

Dzięki temu już w 2023 r. z rzeszowskiej elektrociepłowni popłynie 

ciepło produkowane w sposób ekologiczny, co będzie miało znaczący 

wpływ na poprawę jakości powietrza w mieście. Nowe urządzenia 

zostaną zabudowane w sposób stacjonarny, w nowym budynku  

kotłowni gazowej na terenie elektrociepłowni. Całkowita moc 

cieplna tej kotłowni wyniesie min. 186 MWt. Nowoczesna instalacja 

będzie wyposażona w urządzenia zapewniające wysoką sprawność 

przetwarzania energii paliwa w energię cieplną przy zachowaniu 

wysokiej niezawodności i dyspozycyjności.  

Ekologia po świętokrzysku  
Na terenie elektrociepłowni w Kielcach od lutego br. trwa budowa  

kotłowni gazowej, która będzie się składała z zespołu pięciu  

wodnych kotłów gazowych o łącznej mocy 160 MWt. Równolegle  

są realizowane prace nad kolejną inwestycją polegającą na budowie 

bloku kogeneracyjnego, składającego się z turbiny gazowej o mocy 

ok. 8 MWe i wodnego kotła odzysknicowego o mocy ok. 14 MWt.  

8 lutego 2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach przetargu  

na wybór generalnego realizatora tego przedsięwzięcia. Obecnie 

trwa etap ich weryfikacji.

Natomiast 9 marca br. rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę  

projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.  

Umowa została zawarta ze spółką Antea Polska. Realizator uzgodnił  

z zamawiającym szczegółowy harmonogram działań i rozpoczął  

prace projektowe. Dla inwestycji uzyskano prawomocną decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach, a obecnie Urząd Miasta Kielce 

proceduje wniosek w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy. 

To dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę  

i w efekcie do realizacji przedsięwzięcia. Blok gazowy stanie obok  

budowanej obecnie kotłowni gazowej, której oddanie do eksploatacji 

zaplanowane jest na grudzień 2022 r. W wypadku bloku gazowego 

ten etap nastąpi rok później.

Zgierskie projekty dla środowiska 

PGE Energia Ciepła podpisała umowę z konsorcjum Miko-Tech  

i Smart EPC. Dotyczy ona powstania nowych jednostek wytwórczych 

na terenie zgierskiej elektrociepłowni. Nowe jednostki kogeneracyjne 

gazowe zostaną wyposażone w zespół trzech silników gazowych  

o mocy ok. 4,4 MWe / 5 MWt każdy, uzupełnione kotłem rezerwowo-

-szczytowym o mocy 7 MWt oraz źródłem OZE w postaci kolektorów 

słonecznych o mocy ok. 100 kWt. Obiekt zastąpi wyeksploatowane 

źródła wytwarzania bazujące na paliwie węglowym. W projekcie 

uwzględniono również budowę niezbędnego przyłącza gazowego  

i przyłącza do sieci elektroenergetycznej wraz z całą infrastrukturą 

towarzyszącą. Realizacja projektu jest zaplanowana na lata 2022-2023.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach programu „Środowisko, 

Energia i Zmiany Klimatu”, współfinansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

2014-2021; operatorem programu jest Ministerstwo Klimatu przy 

wsparciu NFOŚiGW. Dotacja przeznaczona na realizację projektu  

wyniesie blisko 22 mln zł. Projekt „Program inwestycyjny dla  

EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych” jest finansowany 

przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

Bydgoszcz w trosce o naturę 

Na początku marca elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy 

otrzymała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizo-

wanego projektu budowy kotłowni wodnej gazowej o łącznej mocy 

ok. 40 MW w Elektrociepłowni Bydgoszcz EC I. To ważny element, 

umożliwiający rozpoczęcie realizacji nowej jednostki wytwórczej 

na bydgoskich Jachcicach. Inwestycja będzie prowadzona na terenie 

dotychczas niezabudowanym, w sąsiedztwie istniejącej i eksploatowanej 

Elektrociepłowni Bydgoszcz I. Generalnym wykonawcą inwestycji 

została Energotechnika-Energorozruch. 

– Uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę 

kotłowni gazowej w jednej z dwóch jednostek bydgoskiej elektro- 

ciepłowni PGE Energia Ciepła daje nam zielone światło do rozpoczęcia 

kolejnego etapu prac. Nowa kotłownia to ważna dla miasta inwestycja, 

która będzie produkować ciepło w sposób efektywny i przyjazny  

dla środowiska, a także stworzy warunki do zaopatrzenia nowych  

odbiorców ciepła z terenu Bydgoszczy w przyszłości – powiedział  

Sebastian Wasilewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział  

Elektrociepłownia w Bydgoszczy.
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W latach 2023-2029 w większości lokalizacji, w których  

PGE ma swoje aktywa, do eksploatacji zostaną oddane 

instalacje powodujące całkowite lub znaczące odejście  

od paliwa węglowego. W pierwszej kolejności całkowita rezygnacja  

z tego surowca ma nastąpić w Kielcach, Lublinie, Rzeszowie  

i Gorzowie Wielkopolskim, a znacząca – w elektrociepłowniach  

w Bydgoszczy, Siechnicach, Gdyni i Gdańsku. Do produkcji ciepła  

w nowych i zmodernizowanych jednostkach ciepłowniczych zostaną 

wykorzystane: gaz, odpady komunalne, biomasa, ciepło odpadowe 

oraz energia odnawialna.

Znacząca inicjatywa na Podkarpaciu    
Rzeszowska elektrociepłownia przekazała już plac budowy general- 

nemu wykonawcy – konsorcjum w składzie Polimex Energetyka  

i Polimex Mostostal. Nowoczesna kotłownia będzie dysponować  

sześcioma identycznymi kotłami o mocy 31 MWt każdy, które zastąpią 

Inwestycje, które  
odmieniają branżę

Aktywny udział w transformacji polskiego ciepłownictwa to cel, jaki 
postawiła sobie PGE Energia Ciepła. Spółka przekształca swoje aktywa  
w kierunkach zero- i niskoemisyjnym. Cztery kolejne przedsięwzięcia  
z tego obszaru to budowy kotłowni gazowych w Rzeszowie, Kielcach  
i Bydgoszczy, a także stworzenie nowych jednostek wytwórczych  
na terenie zgierskiej elektrociepłowni. 

PGE Energia Ciepła

CiepłownictwoCiepłownictwo

30 listopada 2021 r. podpisano umowę pomiędzy PGE Energia Ciepła  
a Energotechniką-Energorozruch na budowę kotłowni gazowej  
w Bydgoszczy.

Ciepło sieciowe to jeden z najskuteczniejszych sposobów na wyeliminowanie 
smogu w miastach.

Plac budowy pod kotłownię gazową na terenie elektrociepłowni w Rzeszowie.

Inwestycje PGE Energia Ciepła poprawią jakość powietrza w polskich miastach, m.in. w Bydgoszczy.
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P rezes zarządu PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak 

podkreśla, że w przypadku pozytywnych wyników analiz 

budowa pomp ciepła w krakowskiej oczyszczalni ścieków 

może przynieść korzyści każdej ze stron. – Celem nadrzędnym jest 

dekarbonizacja systemu ciepłowniczego, która przyczyni się do  

poprawy jakości powietrza w Krakowie. Realizacja projektu wpisuje się 

również w założenia polityki miasta, ukierunkowanej na osiągnięcie 

neutralności klimatycznej w 2050 r. – dodaje.  

 

O planowanej inwestycji rozmawiamy z Tomaszem Rutką,  

kierownikiem projektu przemysłowego dla elektrociepłowni  

w Krakowie.

Kiedy zrodziła się inicjatywa budowy pomp ciepła w Krakowie? 

Jakie są ich zalety w porównaniu do tradycyjnych źródeł 

wytwórczych?

Tomasz Rutka: Mając na uwadze 

potrzebę transformacji aktywów 

wytwórczych w stronę źródeł 

nisko- i zeroemisyjnych, przepro-

wadziliśmy prace analityczne 

i koncepcyjne nad wykorzystaniem 

technologii, które stanowiłyby 

alternatywę dla dotychczas 

wykorzystywanych jednostek 

wytwórczych. PGE Energia Ciepła 

dostrzega potencjał instalacji 

opartych na technologii pomp 

ciepła z wykorzystaniem ścieków 

komunalnych, które mogą stanowić stabilne źródło ciepła o relatywnie 

wysokich parametrach oraz jednocześnie znacząco przyczynić się 

do „zazielenienia” ciepłownictwa systemowego w Polsce.  

Na jakim etapie są obecnie prace?

T.R.: Opracowujemy szczegółowe modele do analizy potencjału dolnego  

i górnego źródła dla pomp ciepła. Badamy rzeczywisty potencjał  

ścieków wynikający z ich kluczowych parametrów jakościowo- 

-ilościowych. Temperatura ścieków komunalnych w krakowskiej 

oczyszczalni zapewnia wystarczający poziom, umożliwiający zasilanie 

typowych, wielkoskalowych pomp ciepła. Chcemy wybrać optymalną 

technologię, dlatego planujemy wykonać kompleksową analizę  

hydrauliczną sieci ciepłowniczej w Krakowie. Dzięki niej poznamy 

wpływ pompy ciepła na pozostałe źródła wytwórcze w systemie. 

Aby uzyskać zwrot z poniesionego kapitału, już na obecnym etapie 

analizujemy możliwe źródła finansowania. 

Kto jeszcze jest zaangażowany w ten projekt?  

T.R.: Z naszej inicjatywy został powołany trójstronny zespół,  

a my, jako PGE Energia Ciepła, jesteśmy liderem prac w obszarach: 

technicznym, analitycznym, środowiskowym i regulacyjnym.  

Dzięki kooperacji z MPEC-em i krakowskimi wodociągami zacieśniamy 

współpracę na lokalnym rynku z dotychczasowymi partnerami  

biznesowymi i miastem. Potencjalna zabudowa pomp ciepła  

w oczyszczalni ścieków pozwoli zrealizować jeden z etapów  

dekarbonizacji źródeł wytwórczych, wpisując się w aktualne  

i prognozowane otoczenie regulacyjne. 

Jaki jest zakładany efekt realizowanych przedsięwzięć?

T.R.:  Prowadzone prace są jednym z wielu elementów transformacji 

źródeł wytwórczych zasilających krakowski system ciepłowniczy.  

Efektem bieżących działań będzie analiza techniczno-ekonomiczna, 

która określi główne założenia dla kontynuacji projektu i doprecyzuje 

jego docelowe rezultaty. Realizacja przedsięwzięcia wzmocni  

wizerunek PGE Energia Ciepła jako lidera transformacji i rozwoju 

sektora ciepłowniczego w Polsce.  

S półka PGE Toruń jest producentem ciepła i energii elektrycznej, 

któremu powinno zależeć na zużywaniu jak największej ilości 

ciepła przez klientów. Tymczasem zachęca do oszczędzania. 

Dlaczego? Jak wyjaśnia Adam Banaszak – na tym właśnie polega  

jej konkurencyjność oraz odpowiedzialność wobec klientów  

i środowiska. – Prowadząc kampanie i edukując w zakresie  

świadomego korzystania z ciepła z poszanowaniem natury, dbamy  

o naszych konsumentów i budujemy ich zaufanie – podkreśla.  

 

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest efektywność energetyczna  

i dlaczego powinna być dla nas ważna.

Adam Banaszak: Efektywność energetyczna budynku to, mówiąc 

najprościej, oszczędzanie energii. To najmniejsza ilość energii, jaką  

musimy zużyć, by zachować komfort użytkowania naszego mieszkania  

lub domu. A mniej zużytej energii to niższe domowe rachunki.

W jaki sposób możemy oszczędzać?

A.B.: Możemy poprawić efektywność energetyczną budynku poprzez  

np. uszczelnienie lub wymianę okien, zmianę żarówek na energo-

oszczędne, kupno ekonomicznych urządzeń domowych. Podczas 

zimy nie warto zasłaniać grzejników meblami, a wychodząc, można 

ograniczać ogrzewanie za pomocą termostatu. 

W jaki sposób możecie wspomóc swoich odbiorców w obniżeniu 

zużycia ciepła?  

A.B.: Już samo podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej  

i ogrzewanie go ciepłem sieciowym powoduje, że poprawia się jego 

efektywność energetyczna. Ma to ogromne znaczenie zarówno dla 

inwestorów, jak i mieszkańców domów. Jeśli budynek, w którym 

znajduje się nasze mieszkanie, jest efektywny energetycznie  

i przyjazny dla środowiska, bo nie emituje zanieczyszczeń,  

jego wartość rynkowa jest wyższa. 

Czyli warto podłączyć budynek do sieci ciepłowniczej?

A.B.: Jak najbardziej. Ciepło sieciowe to najlepszy sposób  

na ograniczenie dymiących kominów, które są źródłem smogu  

w każdym mieście. W dobie dynamicznie zmieniających się cen paliw  

w kotłowniach indywidualnych ciepło sieciowe jest konkurencyjne  

i pozwala na utrzymanie comiesięcznych opłat domowych na przewi-

dywalnym poziomie.

Jeśli budynek jest już podłączony do sieci ciepłowniczej,  

to jak PGE Toruń pomaga odbiorcom zmniejszyć zużycie ciepła?

A.B.: Przygotowaliśmy rozwiązania, które w rezultacie pomogą 

odbiorcom oszczędzać ciepło, zmniejszając jego zużycie. Są to usługi 

z użyciem kamery termowizyjnej lub lotniczych zdjęć termowizyjnych. 

Taka diagnostyka pozwala określić, gdzie w budynku znajdują się miejsca 

z największymi stratami ciepła i odpowiednio zaplanować działania 

modernizacyjne, tak aby ciepło „nie uciekało” z naszego domu.

Podsumowując, czy można powiedzieć, że efektywność  

energetyczna budynku to oszczędność i energii, i naszych  

pieniędzy?

A.B.: To korzyść wielostronna: dla nas to mniejsze zużycie energii  

i ciepła, a przez to niższe rachunki domowe i wyższa wartość mieszkania 

lub domu na rynku; dla środowiska – bo wykorzystujemy mniej paliwa  

i energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji ciepła, przez  

co mniej zanieczyszczeń dostaje się do powietrza.

Rozmawiała Julita Karpińska, PGE Energia Ciepła

Przedstawiciele PGE Energia Ciepła, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Krakowie oraz Wodociągów Miasta Krakowa podpisali list 
intencyjny dotyczący budowy pomp ciepła w krakowskiej oczyszczalni 
ścieków. Tym samym rozpoczęła się ich współpraca nad rozwojem 
ekologicznych źródeł ciepła w tym mieście. 

CiepłownictwoCiepłownictwo
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Czym jest efektywność energetyczna budynku? Od czego zależy i jak wpływa 
na rodzinny budżet? O tym porozmawialiśmy z Adamem Banaszakiem, 
wiceprezesem PGE Toruń – spółki produkującej i dostarczającej ciepło 
sieciowe, z którego obecnie korzysta co drugi mieszkaniec Torunia.

Kraków stawia na zielone  
ciepłownictwo  
PGE Energia Ciepła

Jak obniżyć  
domowe rachunki?
PGE Energia Ciepła



Wyniki BOP są przedstawiane wszystkim pracownikom. To także  

podstawa do doskonalenia organizacji. Tegoroczne opinie zostały  

już zaprezentowane zarządowi PGE SA, stronie społecznej, przeka- 

zane dyrektorom pionów i departamentów. W dalszej kolejności 

dyrektorzy w swoich komórkach organizacyjnych omawiają wyniki 

swoich biur, departamentów, by je pogłębić oraz wypracować działania 

doskonalące, zgodnie z potrzebami pracowników i możliwościami 

przedsiębiorstwa. Tam gdzie same dane liczbowe nie wystarczą, 

organizowane są również badania pogłębione, podczas których  

dobierani losowo pracownicy zapraszani są do anonimowego  

doprecyzowania opinii szczególnie istotnych obszarów.

Wielowymiarowe zaangażowanie  
Jednym z kluczowych elementów jest badanie zaangażowania,  

na które składają się: zgodność, lojalność i uczestnictwo. Szczególnie 

nam zależało, aby zobaczyć, który z obszarów funkcjonowania człowieka  

w organizacji w największym stopniu buduje zaangażowanie. 

Analizy prowadzone przez PBS wskazały, że jest to samopoczucie 

w pracy. Wysokie wyniki tej strefy tłumaczą duże zaangażowanie 

i stanowią mocną stronę PGE SA. W praktyce oznacza to, że nie 

możemy spocząć na laurach. Jako obszary wymagające doskonalenia  

i mające znaczący wpływ na zaangażowanie agencja badawcza 

wskazała również: etykę, bezpośrednich przełożonych, organizację 

pracy i przywództwo oraz biznes.

Kolejna edycja BOP potwierdza, że jest to świetne narzędzie  

do dialogu z pracownikami i punkt wyjścia do dyskusji o funkcjo- 

nowaniu człowieka w przedsiębiorstwie. Organizacji bowiem nie 

tworzą procedury czy mechanizmy, ale właśnie ludzie – to ich podejście, 

zaangażowanie czy wiedza, przekładające się na zapał do pracy  

i wzajemny szacunek, tworzą rynkową pozycję spółki. Dlatego  

ciągle rozbudowujemy narzędzia komunikacji z pracownikami  

(np. Profil Lidera) i z roku na rok je doskonalimy. Cieszy nas także to,  

że do PGE SA oraz PGE Energia Ciepła, która BOP przeprowadza  

od wielu lat i której doświadczenie jest nie do przecenienia przy  

organizacji badania, dołączyła w tym roku PGE Systemy. Liczymy  

na to, że z tej praktyki będą korzystać coraz liczniejsze spółki Grupy, 

które będą realizowały ją w duchu dialogu i partnerstwa.
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T ak duża frekwencja oznacza, że wyniki uzyskane w BOP faktycznie 

oddają zdanie ogółu pracowników spółki. W anonimowym 

kwestionariuszu chętni mogli podzielić się opiniami dotyczą-

cymi zagadnień z kluczowych obszarów – m.in. etyki, samopoczucia  

w pracy, bezpośrednich przełożonych czy przywództwa. W porównaniu 

z zeszłym rokiem pojawiła się jeszcze jedna skala – współpracy, co wynika 

z wartości wyrażanych w PGE oraz przekonania o znaczeniu tego 

aspektu dla efektywnego funkcjonowania organizacji. 

Analiza to podstawa   
Jednak samo zebranie głosów to dopiero początek. Cyfry i liczby – 

średnie czy procent pozytywnych odpowiedzi w poszczególnych 

obszarach – to tylko pewne wskaźniki, które niewiele mówią bez 

interpretacji. Dlatego też we współpracy z podmiotem badawczym – 

agencją PBS, która przeprowadziła BOP na zlecenie naszej Grupy, 

przeanalizowaliśmy wyniki ze szczególnym uwzględnieniem zmian  

w stosunku do ubiegłego roku oraz w zestawieniu z rynkowym  

benchmarkiem, żeby zobaczyć, jak PGE SA prezentuje się jako  

pracodawca w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami z sektora.

Zestawienie z wynikami z 2021 r. wygląda optymistycznie, szczególnie 

jeśli weźmiemy pod uwagę, z jakimi wyzwaniami wynikającymi ze zmian 

rynkowych mierzymy się w PGE SA. W zdecydowanej większości 

obszarów nie odnotowano istotnych statystycznie różnic, co pozwala 

sądzić, że opinie pracowników są zbieżne z rokiem poprzednim.  

Jest to o tyle powód do radości, że wyniki zeszłoroczne były niezwykle 

wysokie. Z kolei zmiana nastąpiła w sferze stresu. Dzięki licznym 

działaniom doskonalącym, których sztandarowym przykładem jest 

inicjatywa well-beingowa „Akcja Regeneracja”, możemy zaobserwować 

mniejszy odsetek pracowników zgłaszających istotny, długotrwały 

stres i spadek liczby osób wykazujących objawy tego stanu. 

Porównanie z przedsiębiorstwami z branży wypada bardzo korzystnie 

dla PGE SA. Zestawienie z danymi przekazanymi przez PBS pokazuje,  

że w takich obszarach jak zaangażowanie czy wynagradzanie pozy-

tywnie się wyróżniamy. W pozostałych sferach (tam gdzie było  

możliwe porównanie) znajdujemy się w granicach benchmarku. 

Oznacza to, że pracownik PGE SA podobnie ocenia np. współpracę  

w swojej pracy jak pracownik innej organizacji z branży.

Jak się pracuje w PGE? 

Za nami druga edycja Badania Opinii Pracowników (BOP) w PGE SA.  
Aż 97 proc. zatrudnionych wypełniło anonimową ankietę i wypowiedziało się 
na temat różnych obszarów związanych ze swoją pracą. 

Centrum Wiedzy i Rozwoju Grupy PGE

Efektywna organizacjaEfektywna organizacja

Anna Kołacz 

dyrektor Biura Rozwoju, 

Projektów i Doradztwa HR, 

Centrum Wiedzy i Rozwoju  

Grupy PGE

Bardzo się cieszę, że Badanie Opinii 
Pracowników na stałe wpisuje się 

w kulturę organizacyjną PGE. Widzę wiele korzyści 
z tej inicjatywy – możemy dzięki niej zobaczyć klimat 
tego miejsca, dowiedzieć się, co myślą nasi pracownicy, 
ale przede wszystkim, jakie aspekty doceniają 
w organizacji, w której pracują, a gdzie widzą prze-
strzeń do doskonalenia. Dzięki ich opinii możemy 
poznać różne perspektywy i wyciągnąć wnioski 
w celu zaplanowania przyszłych działań. Liczę na to, 
że coraz więcej spółek GK PGE dostrzeże zalety tej 
inicjatywy i wdroży ją u siebie. Centrum Wiedzy 
i Rozwoju Grupy PGE niezmiennie służy w tym zakresie 
swoim wsparciem i ekspertyzą.

Kluczowe wyniki BOP w PGE SA
Średnia pozytywnych odpowiedzi w pytaniach budujących daną skalę

Zaangażowanie  

79 proc. 

Rozwój  

75 proc. 
Uczestnictwo  

84 proc. 
Samopoczucie w pracy   

77 proc. 

Zgodność  

78 proc. 

Etyka  

90 proc. 
Komunikacja  

76 proc. 
Lojalność  

75 proc. 
Organizacja pracy   

74 proc. 

Kluczowe wyniki BOP w PGE Energia Ciepła
Średnia pozytywnych odpowiedzi w pytaniach budujących daną skalę

Zaangażowanie  

72 proc. 

BHP 

93 proc. Organizacja pracy  

70 proc. 

Komunikacja  

76 proc. 

Dobre samopoczucie w pracy  

70 proc. 

Współpraca  

83 proc. Etyka  

90 proc. 

Bezpośredni przełożony   

84 proc. 
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U czestników targów pracy Jobicon zaprosiliśmy do obejrzenia 

prezentacji przygotowanej przez naszych ekspertów oraz 

na spotkania indywidualne. Zainteresowani mogli posłuchać 

nie tylko o specyfice pracy w naszej Grupie, lecz także o kluczowych 

projektach z obszarów OZE, ciepłownictwa i teleinformatyki.

Sukces akcji skomentował Michał Bajerski, kierownik Zespołu Rekrutacji 

i Rozwoju 2 w PGE SA: – Liczba aplikacji, które napłynęły w trakcie 

oraz po zakończeniu Jobicona, przekroczyła nasze oczekiwania.

Weryfikacja kandydatów
Tegoroczne targi pracy trwały od 23 do 24 marca. Przedstawiciele 

PGE Baltica przeprowadzili 12 rozmów rekrutacyjnych z zaintereso-

wanymi osobami. – To były bardzo jakościowe i interesujące spotkania. 

Mieliśmy okazję zbadać doświadczenie zawodowe kandydata, 

sprawdzić dopasowanie do potrzeb naszej organizacji, zweryfikować 

znajomość języka angielskiego i odpowiedzieć na pytania interesariuszy 

na temat pracy u nas – powiedziała Marta Chalimoniuk, kierownik 

Biura HR w tej spółce. – Wszystkie osoby, z którymi rozmawialiśmy, 

to specjaliści z kilkunastoletnim stażem pracy. Wśród nich byli kandydaci 

z doświadczeniem w branży energetycznej, budowlanej, oil & gas 

oraz z wieloletnią praktyką w dużych projektach inwestycyjnych, w tym 

w przedsięwzięciach onshore i offshore, osoby z doświadczeniem pro-

jektowym w obszarze finansów, a także kierownicy projektów – dodała. 

Gotowi na rozwój 
W PGE Systemy głównym tematem rozmów była szeroko rozumiana 

teleinformatyka. – Największe zainteresowanie wywołał projekt 

budowy sieci LTE450, a także cyberbezpieczeństwo i data science. 

Udało nam się pozyskać kilku wartościowych kandydatów i mamy 

nadzieję, że nawiążemy z nimi długofalową współpracę – powiedziała 

Olga Markowska, HR Biznes Partner w PGE Systemy.

Duże zaciekawienie uczestników festiwalu wzbudziły także oferty 

z PGE Energia Ciepła. – Kandydaci byli zainteresowani przede 

wszystkim pracą w obszarach inżynierii, zarządzania projektami, 

finansów i księgowości oraz zakupów. Przybliżyliśmy im specyfikę 

pracy i priorytety w segmencie ciepłownictwa, opowiedzieliśmy 

o sposobach aplikowania, a także o tym, jak wygląda proces rekru-

tacji i na jakie benefity mogą liczyć po zatrudnieniu – podsumowała 

Hanna Rolewicz, kierownik ds. szkoleń z PGE Energia Ciepła. 

Na spotkania indywidualne zgłaszały się osoby z całej Polski. 

– Wśród nich byli kandydaci gotowi do przeprowadzki, by mieć 

większe możliwości rozwoju. Zwłaszcza że – jak podkreślali – brakuje 

u nich miejsc, w których mogliby szukać zatrudnienia. Z kolei 

uczestnicy, którzy wyrażali chęć przebranżowienia, pytali głównie 

o szansę zatrudnienia po odbyciu stażu bądź po ukończeniu 

studiów podyplomowych – dodała Hanna Rolewicz.

Nasza Grupa wzięła udział w największym festiwalu pracy online. 
Przez dwa dni zainteresowani karierą w PGE mieli okazję porozmawiać 
z przedstawicielami spółek: PGE SA, PGE Systemy, PGE Energia Ciepła 
i PGE Baltica. 

Wirtualne targi, 
realna kariera
Marcin Poznań, PGE Baltica

Zależało nam, by pokazać, że jako spółka potrzebujemy ludzi o różnorodnych 

kompetencjach i z odmiennymi doświadczeniami zawodowymi oraz doceniamy wiedzę 

oraz zaangażowanie zbudowane na solidnych fundamentach niezależnie od dziedziny.

Michał Bajerski 
kierownik Zespołu Rekrutacji i Rozwoju 2, PGE SA

J ak podkreśla nasz rozmówca, owocem jego pracy jest ponad  

30 zrealizowanych inwestycji. Ważnym etapem w jego karierze 

było zaprojektowanie wraz ze współpracownikami instalacji 

półsuchego odsiarczania spalin w Elektrowni Rybnik. Z upływem lat 

skupił się na pracach badawczych i przygotowywaniu technologii 

związanych z poprawą jakości ubocznych produktów spalania (UPS). 

Na czym polega praca, którą wykonuje Pan od ponad trzech dekad?

Wiktor Depta: Zajmuję się opracowywaniem nowych technologii oraz 

rozwiązań związanych z zagospodarowaniem i przetwarzaniem UPS-ów. 

Przez wiele lat przygotowywałem projekty techniczne i konstrukcyjne 

nowych linii technologicznych, obiektów i urządzeń.  

Pana branża jest bardzo innowacyjna – jak to wpływa  

na codzienne obowiązki?

W.D.: Wymagania rynkowe, technologiczne i kosztowe czy zmiany 

klimatyczne wręcz wymuszają poszukiwanie nowych i efektywnych 

rozwiązań. Dlatego zawsze byłem otwarty na informacje o nowo- 

ściach rynku technicznego. Starałem się analizować dostępne   

rozwiązania oraz dostosowywać je do naszych potrzeb. Byliśmy  

w czołówce firm wprowadzających na rynek nowe technologie  

dla górnictwa, rekultywacji oraz przetwarzania UPS-ów w nowe 

pełnowartościowe produkty. 

Czy w Polsce jest dużo specjalistów zajmujących się UPS-ami?  

W.D.: Myślę, że to niewielka grupa ludzi. Tacy eksperci powinni  

mieć wiedzę i doświadczenie z różnych branż oraz muszą śledzić 

innowacje na świecie.  

Jakie wyzwania przed specjalistami pracującymi w Pańskim  

zawodzie stawiają gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) i trans-

formacja energetyczna?

W.D.: Gospodarka obiegu zamkniętego  jest wyzwaniem dla całego 

społeczeństwa, wymaga bowiem zmiany sposobu myślenia o wykorzy- 

stywaniu zasobów naturalnych oraz funkcjonowaniu gospodarki. 

Zadaniem ekspertów z mojej branży jest opracowanie konkretnych 

rozwiązań i pomysłów prowadzących do spojrzenia na odpady  

jak na potencjalne źródło surowców do ponownego wykorzystania.   

Czy do wykonywania Pańskiego zawodu potrzebne są konkretne 

studia? 

W.D.: Nowym celem stawianym przed PGE Ekoserwis jest opraco- 

wywanie rozwiązań mających zapobiegać powstawaniu odpadów  

i pozwalających optymalnie wykorzystywać surowce. Widzę tu szanse 

pracy dla absolwentów nowych kierunków studiów, takich jak recykling 

materiałów lub technologie energii odnawialnej. 

Jakie predyspozycje lub cechy charakteru decydują o sukcesach  

w Pańskiej pracy?

W.D.: Projektant-konstruktor nie może poprzestawać na wyuczonych 

umiejętnościach. To praca związana z ciągłym aktualizowaniem wiedzy 

oraz wykorzystywaniem jej w praktyce. Inżynier musi mieć wyobraźnię, 

wiedzę i predyspozycje do nauk ścisłych oraz umiejętność rozumienia  

i rozwiązywania problemów technicznych. Przy tworzeniu i konstru-

owaniu warto być szczególnie wyczulonym na sugestie innych, a także 

mieć dar przekonywania do swoich koncepcji.

Branży UPS życzymy zatem jak największej liczby inżynierów  

z wyobraźnią i otwartością na rozwój. Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Marlena Kamińska

Branża ubocznych produktów spalania nie ma przed nim tajemnic.  
Jest z nią związany od ponad 30 lat. W PGE Ekoserwis pracuje od początku 
powstania spółki, a w energetyce jeszcze dłużej – od 1985 r. Na chwilę przed 
przejściem na emeryturę Wiktor Depta opowiedział nam o swoim zawodzie 
i podsumował swoją karierę.

Inżynier z wyobraźnią 
PGE Ekoserwis

Wiktor Depta od ponad 30 lat pracuje nad udoskonaleniem technologii 
związanych z przetwarzaniem UPS-ów.
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Ale to już było   
Minęły czasy, w których hierarchiczna podległość wiązała się 

z bezwzględnym podporządkowaniem. Wiele zachowań określało się 

jako te, których nie wypada robić. Członkowie zespołu rywalizowali 

ze sobą zamiast współpracować, a to skutkowało zatrzymywaniem 

informacji i wiedzy dla siebie. Organizacja traci możliwość poprawy 

funkcjonowania w sytuacji, gdy pracownicy obawiają się mówić 

głośno o problemach czy dzielić się pomysłami i ocenami, które 

w rzeczywistości mogą mieć wpływ na lepszy przebieg procesów. 

Kultura speak up zwiększa skuteczność zapobiegania np. nadużyciom 

czy korupcji, na których korzystają tylko jednostki, a traci nie tylko sama 

organizacja, ale razem z nią wszyscy, którym ona służy. Pracownicy chcą 

mieć wpływ na rozwój i doskonalenie miejsca pracy. Otwarcie wyrażają 

swoje myśli, oczekując, że ich pomysły i oceny są brane pod uwagę, 

a komunikacja ma wymiar dwustronny. Jeśli nie mogą czuć się wolni 

i autentyczni w pracy,  odchodzą, a często wraz z nimi cenne kompetencje 

i potencjał. Dlatego z korzyścią dla wszystkich warto tworzyć w zespołach 

przestrzeń do swobodnego wypowiadania się.

Granice słowa  
Wyrażając własną opinię, należy ocenić, gdzie leży granica pomiędzy 

wolnością wypowiedzi a szacunkiem wobec współpracowników. Kultura 

speak up to komunikacja wynikająca z pozytywnej intencji i troski, 

a nie chęci pokazania swojej wyższości lub odegrania się na kimś.

Jak to robimy?
W kulturze speak up chodzi o to, by mieć odwagę i chcieć rozmawiać 

o sprawach niełatwych. Tym, którzy nie do końca są na to gotowi, 

organizacja stara się tworzyć inne okazje do wypowiadania się – 

także anonimowo. Jedną z nich jest możliwość udziału w Badaniu 

Opinii Pracowników, które stanowi okazję do uzyskania wiarygodnych, 

rzetelnych i porównywalnych wyników na temat tego, co dzieje się 

w organizacji, dających odpowiedź na pytanie, jak swoje miejsce 

pracy oceniają pracownicy. Takie inicjatywy są przeprowadzane 

m.in. w PGE SA, PGE Energia Ciepła i PGE Systemy.

Organizacja to my. To ludzie tworzą to miejsce, dlatego jesteśmy 

zobowiązani do działania, jeśli dojdzie do naruszenia zasad – 

do podjęcia tematu na forum lub poprzez zgłoszenie do przełożonego – 

swojego bądź wyższego szczebla – albo do zespołu compliance.
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R ozmowa stwarza przestrzeń do poszukiwania nowych 

i oceny stosowanych rozwiązań z różnych perspektyw. 

Kultura speak up jest elementem funkcjonowania doskona-

lącej się organizacji. Wspiera możliwości reagowania na sytuacje, 

które mogą skutkować wystąpieniem niezgodności ryzykownych 

dla przedsiębiorstwa. W tej metodzie to pracownicy są strażnikami 

rozwoju i porządku – sprawnego, uczciwego, zgodnego z prawem 

i transparentnego działania organizacji... ale zacznijmy od początku. 

Siła rozmowy 

Kultura speak up to podejście służące kształtowaniu relacji w pracy 
i nastawione na zabieranie głosu. Jest ono coraz bardziej doceniane 
oraz pożądane przez organizację. Atmosfera sprzyjająca swobodnemu 
wypowiadaniu się przynosi szereg korzyści – poprawia efektywność 
procesów i daje pracownikom poczucie sprawczości, a to z kolei 
wzmacnia ich zaangażowanie. 

Małgorzata Kurzyk, Andrzej Lesiak, 

Agnieszka Panek, PGE SA

ComplianceCompliance

Dariusz Chmielewski 
pełnomocnik zarządu PGE SA ds. Polityki BHP

Bezpieczeństwo w przemyśle wymaga swobodnego 
przepływu informacji – klimat zaufania i otwartej 
dyskusji w zespole jest tutaj kluczowy. Zgłoszenia 
obserwacji przez wszystkie osoby zaangażowane 
w pracę są jednym z fundamentów systemu zarzą-
dzania BHP. Dotyczy to zarówno nieprawidłowych 
warunków w środowisku pracy, jak i niebezpiecznych 
zachowań. Ważne jest, aby je identyfikować i reagować, 
zanim spowodują wypadek. Jeśli udajemy, że ich 
nie widzimy lub je ignorujemy, mogą doprowadzić 
do niebezpiecznych sytuacji, natomiast jeśli je zauwa-
żamy i usuwamy – minimalizujemy ryzyko wypadku. 

Agnieszka Bobrowska-Balter  
kierownik Wydziału Strategicznego Zarządzania 

Kapitałem Ludzkim PGE SA

Zbieranie i analizowanie opinii pracowników pozwala 
na wdrażanie nowych rozwiązań w organizacji. 
Podobną funkcję pełni badanie Profilu Lidera 
w PGE SA. Jego nadrzędnym celem jest przekazy-
wanie informacji zwrotnej przez pracowników 
do przełożonych. Korzystając z uzyskanych wyników, 
menedżerowie mogą zebrać kompleksową odpowiedź 
na temat swojego funkcjonowania w roli kierow-
niczej, a poprzez to zaplanować rozwój własnych 
kompetencji i efektywności. Innym działaniem 
wspierającym kadrę zarządzającą w PGE SA jest 
program rozwojowy dotyczący prowadzenia 
rozmów menedżerskich. Spotkania 1:1, czy inaczej 
one-on-one, to regularne rozmowy menedżera 
z pracownikiem, skupiające się na tematach zwią-
zanych z pracą, sukcesami, wyzwaniami i oczekiwa-
niami rozwojowymi podwładnego. Takie spotkania 
są okazją do wysłuchania opinii każdego członka 
zespołu w atmosferze poufności. Jest to również 
sposób, aby dowiedzieć się o problemach, które 
mogą się pojawić w grupie.

Gdybyś miał(a) możliwość pracy w jednym z dwóch zespołów, 
który z nich byś wybrał(a)? 

Zespół A Zespół B

• Przełożony oczekuje wykonywania poleceń wprost – 
bez zadawania pytań, np. po co to robimy

• Panuje zasada, że trzymamy się starych, sprawdzonych 
rozwiązań

• Nie przyznajemy się, że czegoś nie wiemy lub nie 
rozumiemy – to świadczyłoby o naszej niekompetencji

• Są tematy tabu i każdy wie, że nie należy ich poruszać

• Informacje są przekazywane tylko w niezbędnych 
fragmentach, czasem w tajemnicy

• O sprawach zespołu nie należy rozmawiać z innymi – 
załatwiamy sprawy wyłącznie „na własnym podwórku”

• Nie należy wtrącać się w zachowania innych 
pracowników czy przełożonego – to nie nasza sprawa

• Błędy nie są akceptowane

• Zadania pracowników są kompleksowo omawiane, 
przełożony jest gotowy odpowiedzieć na szereg pytań

• Propozycje zmiany utartych rozwiązań są przyjmowane 
z otwartością

• Szczerze przyznajemy, jeśli czegoś nie wiemy 
lub nie rozumiemy

• Nie ma tematów tabu – rozmawiamy o wszystkim

• Dzielenie się informacjami i wiedzą jest codziennością

• Zespół jest widziany jako część organizacji – jeśli nie 
potrafimy sobie sami poradzić z jakimś problemem, 
trzeba go eskalować, by szukać rozwiązań gdzie 
indziej

• Otwarte formułowanie spostrzeżeń i reagowanie 
na niewłaściwe postawy czy zachowania innych jest 
standardem

• Błędy są naturalnym elementem pracy

Kultura otwartej komunikacji
W praktyce oznacza to m.in.:

• Tworzenie przejrzystego środowiska pracy 

i zachęcanie do zadawania pytań – kompleksowe 

omawianie zadań, ich kontekstu, dzielenie się wiedzą 

i gotowość do udzielenia wyjaśnień dają poczucie 

bezpieczeństwa i zachęcają do omówienia wątpliwości – 

dzięki temu można wybrać rozwiązania lepiej 

dopasowane do potrzeb organizacji.

• Kreowanie przestrzeni do przyznawania się 

do błędów bez narażenia na ocenę – nie popełnia 

błędów tylko ten, kto nic nie robi. Ważne jest, by jak 

najszybciej uznać, że zaszła pomyłka, co pozwoli 

na właściwą reakcję i uniknięcie podobnej sytuacji 

w przyszłości.

• Gotowość do przyjęcia informacji o niewłaściwym 

zachowaniu i podjęcia dyskusji na forum oraz 

właściwej reakcji – wskazanie nieprawidłowego 

zachowania i dyskusja na ten temat pomagają 

zniwelować ryzyko jego ponownego wystąpienia.

Gdzie chciał(a)byś pracować? Zapewne byłby to zespół B. Dlaczego nie A?



W ramach konkursu technicznego PGE Turniej Maszyn 

Wiatrowych 2022, promującego odnawialne źródła energii, 

uczestnicy mieli za zadanie zbudować model turbiny 

przetwarzającej energię kinetyczną wiatru na energię mechaniczną. 

Później maszyny były testowane na unikatowym stanowisku pomia-

rowym w trzech konkurencjach: największa prędkość obrotowa, 

największa moc oraz największy moment przy zatrzymanym wale 

turbiny. Suma punktów zdobyta w każdej konkurencji decydowała 

o miejscu w klasyfikacji generalnej.

– To inwestycja w pokolenie, które w przyszłości będzie decydowało 

o losach naszej planety – powiedział Konstanty Radziwiłł podczas 

inauguracji finału. Wojewoda mazowiecki oraz marszałek województwa 

zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz objęli konkurs honorowym 

patronatem.

Wyjątkowe zadanie 
Gościem finałowych rozgrywek był Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu 

PGE SA ds. innowacji. – PGE jest liderem energetyki odnawialnej 

w Polsce. W technologii lądowych farm wiatrowych mamy moc 

zainstalowaną ok. 700 MW. Strategia Grupy zakłada, że w 2030 r. 

będzie to 1,7 GW mocy. Cieszy nas, że konkurs z edycji na edycję 

rozwija się i przyciąga coraz więcej chętnych, dla których może to być 

początek kariery w branży energetycznej – powiedział wiceprezes.

W regionalnych eliminacjach do turnieju, którego pomysłodawcą 

jest Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna, wzięło udział 845 uczniów 

i 193 nauczycieli reprezentujących 180 szkół z całej Polski. Uczniowie 

rywalizowali indywidualnie albo w dwu- lub trzyosobowych zespołach 

i zbudowali łącznie 351 turbin wiatrowych. Do tworzenia swoich 

modeli wykorzystywali różnorodne materiały – począwszy od drewna, 

przez metal i tworzywa sztuczne, a kończąc na elementach wykonanych 

w technologii druku 3D. 

Najlepsi z najlepszych 
Do ogólnopolskiego finału zakwalifikowały się 54 najlepsze zespoły, 

a w ostatnim etapie turnieju zmierzyło się 25 drużyn ze szkół 

podstawowych i 29 z ponadpodstawowych. W pierwszej kategorii 

wiekowej po wyrównanej rywalizacji wygrał zespół Żuberki UwU 

ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie. 

W zmaganiach szkół ponadpodstawowych zwyciężyła drużyna 

Muchomorki ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólno-

kształcącego im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim. 

Laureaci turnieju otrzymali nagrody: I miejsce – 2000 zł, II miejsce – 

1600 zł, III miejsce – 1200 zł, IV miejsce – 800 zł, V miejsce – 400 zł. 

Dla opiekunów najlepszych drużyn organizator przygotował nagrody 

o wartości 1000 zł. 

Jesienią Fundacja PGE w ramach współpracy z Piaseczyńską Fundacją 

Ekologiczną planuje zorganizować kolejny konkurs – PGE Turniej 

Maszyn Wodnych 2022. 

Blisko tysiąc uczniów i nauczycieli z całej Polski wzięło udział w PGE Turnieju 
Maszyn Wiatrowych 2022, którego partnerem była Fundacja PGE.  
Najlepsze zespoły zmierzyły się w finale konkursu, który odbył się 
pod koniec kwietnia w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie. 

Młodzi konstruktorzy 
na podium
Fundacja PGE
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Fundacja PGE

Podczas finału młodym konstruktorom kibicował wojewoda mazowiecki 
Konstanty Radziwiłł.

Zwycięskie turbiny można oglądać przez miesiąc 

na specjalnie przygotowanej wystawie w Narodowym 

Muzeum Techniki w Warszawie. Zapraszamy do jej zwiedzania.

Pomaganie mamy we krwi 

Krwiodawstwo to misja i odpowiedzialność. Z tym założeniem identyfikują się 
pracownicy PGE, którzy dzielą się z potrzebującymi jednym z najbardziej 
pożądanych darów, czyli krwią. W ubiegłym roku oddali łącznie ponad 
494 l tego cennego płynu.

Wydział CSR, PGE SA

U czestnicy tegorocznej wiosennej zbiórki zorganizowanej przez 

PGE SA we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie 

i Ministerstwem Rozwoju i Technologii oddali prawie 12 l krwi. 

Do udziału w inicjatywie zostali zaproszeni pracownicy warszawskich 

spółek PGE, partnerzy i mieszkańcy stolicy. Zgłosiło się 40 osób, z czego 

po wstępnych badaniach do oddania krwi zakwalifikowano 26 chętnych. 

Niektórzy z nich po raz pierwszy wzięli udział w takim wydarzeniu.

Znaczenie idei krwiodawstwa podkreślił Wojciech Dąbrowski, prezes 

zarządu PGE SA. – Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w zbiórkę orga-

nizowaną przez PGE. Szerzenie idei honorowego krwiodawstwa i pomocy 

towarzyszy pracownikom naszej Grupy od lat. Zawsze z zaangażowaniem 

włączają się w szlachetne projekty, takie jak akcje krwiodawcze i wolon-

tariat. Zapraszam do udziału w kolejnych inicjatywach – powiedział.

Podziękowania złożył  szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda: 

– Już po raz czwarty pracownicy naszego ministerstwa pokazują, 

że razem możemy więcej. To ważne, aby w tym trudnym czasie 

wzmacniać solidarną postawę także poprzez udział w akcjach takich jak ta.

CSR
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Pomaganie mam we krwi. Moja krew to życie 
innych, a to najcenniejszy dar, jaki człowiek może 
dać człowiekowi – podkreśla Łukasz Szmulik z PGE 
Obrót Oddział Warszawa, uczestnik wiosennej zbiórki.

Hojni energetycy 
W oddziałach należących do PGE GiEK od początku tego roku odbyło 

się pięć akcji, podczas których zebrano łącznie prawie 87 l płynu 

ratującego życie. Chętnych nie brakuje także w naszych elektro- 

ciepłowniach – HDK „Kropelka” działający w Zespole Elektrociepłowni 

Wrocławskich KOGENERACJA planuje zrealizować w 2022 r. dwie 

akcje, a w Krakowie pracownicy regularnie odwiedzają stację krwio-

dawstwa, z którą miejscowy klub HDK ma podpisaną umowę o współ-

pracy. Z kolei na Wybrzeżu grupa ok. 40 osób z PGE Energia Ciepła 

na bieżąco pojawia się w tamtejszych punktach zbiórek.

Rekordowa akcja
W PGE Dystrybucja na przełomie 2021 i 2022 r. zorganizowano zimową 

odsłonę akcji „Krew nie woda – nie bądź obojętny”. Włączyło się w nią 

103 pracowników, którzy wspólnie przekazali ponad 56 l krwi i osocza. 

Kolejna akcja w tej spółce ma się odbyć w wakacje. Jej inaugurację zapla-

nowano na 14 czerwca, czyli na Światowy Dzień Krwiodawców.

Wyjątkowe grupy
W PGE działa siedem klubów honorowych dawców krwi: dwa 

w Bełchatowie, a ponadto w Oddziale ELO w Opolu, w Oddziale EDO 

w Gryfinie, w Oddziale ELT w Bogatyni, w PGE EC Oddział 1 w Krakowie 

i w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA. Zrzeszają 

one łącznie ponad 400 wyjątkowych osób, gotowych podzielić się 

z potrzebującymi tym, co najcenniejsze.

Wiem, jak cennym darem 
jest krew, i jako jej zasłużony 
honorowy dawca chętnie 
biorę udział w różnych akcjach 
charytatywnych. Z wielką 
przyjemnością wspieram 
zbiórkę „Krew nie woda – 
nie bądź obojętny” – mówi 
Jolanta Jakubowska z PGE 
Dystrybucja Oddział Łódź.



Radosław Furmański, Paweł Tarnowski, Maja Dziarnowska i Kamil 

Manowiecki. Członkowie PGE Sailing Team Poland będą walczyć 

o najwyższe sportowe laury, a także popularyzować żeglarstwo, 

zwłaszcza wśród młodego pokolenia. 

Ruszyli w świat   
W kwietniu nasi ambasadorzy wzięli udział w regatach pucharu 

świata Trofeo Princesa Sofia na Majorce. To pierwsza tak duża 

impreza klas olimpijskich w sezonie, na dodatek rozgrywana  

po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią. Do walki o podium 

stanęli zawodnicy ze światowej czołówki, w tym medaliści olimpijscy.

Już w wakacje naszych sportowców będzie można zobaczyć także  

na największym wydarzeniu żeglarskim w Polsce – PGE Sailing Day 

Gdynia. To coroczne święto tej dyscypliny, jedna z najważniejszych 

imprez regatowych w basenie Morza Bałtyckiego. Każdego roku  

do Gdyni przyjeżdża ok. tysiąca żeglarzy i żeglarek z kilkudziesięciu 

krajów, by rywalizować w regatach różnej rangi, nierzadko  

w mistrzostwach świata czy Europy.

Lubimy działać    
Nasza Grupa wspiera również rozwój ogólnopolskiego programu 

edukacji żeglarskiej PolSailing, który od lat jest prowadzony pod 

patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ideą projektu jest  

popularyzacja tej dziedziny sportowej wśród dzieci i młodzieży  

z całej Polski. Z bezpłatnych zajęć korzysta kilka tysięcy młodych 

osób, a wiele z nich kontynuuje naukę w lokalnych klubach.  

Fundamentem programu jest nie tylko nauka podstaw żeglarstwa,  

lecz także przekazywanie wiedzy i umiejętności dotyczących zasad  

bezpieczeństwa nad wodą, zdrowego stylu życia oraz odpowiedzialnej 

postawy wobec środowiska naturalnego.

Angażujemy się także w rozwój e-sportu poprzez organizację cyklu 

wirtualnych regat eSailing Puchar Polski PGE. Wsparcie w organizacji 

tych zawodów zadeklarował nasz partner – Polska Liga Esportowa. 

Taka współpraca zagwarantuje przeprowadzenie profesjonalnych 

rozgrywek. Jako sponsor cieszymy się ze współdziałania naszych 

partnerów.
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Moc wiatru  

Sezon żeglarski w Polsce właśnie się rozpoczyna. W tym roku, jako główny 
sponsor Polskiego Związku Żeglarskiego, ze szczególną uwagą będziemy się 
przyglądać zmaganiom wodniaków.

PGE SA

Kultura i sportKultura i sport

Nasza Grupa będzie wspierać Polaków startujących m.in. w olimpijskiej Formule 
Kite, fot. Sailing Energy.

Maja Dziarnowska, fot. Sailing Energy.

Ambasadorki PGE Sailing Team Poland – Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak, fot. Sailing Energy.

P opularyzowanie żeglarstwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, 

a także wsparcie polskich sportowców podczas krajowych  

i zagranicznych regat to główne założenia współpracy naszej 

Grupy z Polskim Związkiem Żeglarskim. Do końca 2022 r. zrealizujemy 

wspólne inicjatywy, które obejmą m.in. regaty Gdynia Sailing Days, 

Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej PolSailing, a także powołanie 

PGE Sailing Team Poland i rozwój e-Sailingu. 

Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, podkreśla, 

że nawiązanie współpracy z PGE to kolejny kamień milowy w rozwoju 

aktywności stowarzyszenia. – Naszej współpracy, poza wymiarem 

marketingowym, towarzyszyć będzie misja, którą jest organizacja 

wszelkich działań związanych z żeglarstwem powszechnym,  

młodzieżowym i wyczynowym w Polsce, tak by zwiększyć jego  

popularność i stworzyć jak najlepsze warunki dla wszystkich  

uprawiających ten sport. Współpraca przyczyni się do wychowywania 

żeglarskiej młodzieży, przyciągania do tego sportu najmłodszych  

i zadbania o zawodników z potencjałem medalowym w imprezach  

o randze mistrzowskiej oraz igrzysk olimpijskich – dodaje. 

Nasza drużyna   
Żeglarstwo w wielu odsłonach będzie można poznać dzięki nowo 

powołanej drużynie PGE Sailing Team Poland. Tworzy ją grupa  

ambasadorów PGE wybranych spośród członków kadry narodowej  

w tej dyscyplinie. Wśród nich są reprezentanci Polski w klasach  

olimpijskich, zarówno ci doświadczeni, jak i bardzo młodzi żeglarze,  

m.in.: Agata Barwińska – mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata 

seniorów w klasie ILCA, Julia Damasiewicz – mistrzyni Europy  

seniorek i mistrzyni świata juniorek w kitesurfingu, Mikołaj Staniul  

i Jakub Sztorch – mistrzowie Europy seniorów i mistrzowie świata 

juniorów w klasie 49er, oraz Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak –  

czołowa europejska załoga w klasie 49erFX. W zespole będą również  

najlepsi windsurferzy, którzy rywalizują w nowej, niezwykle  

atrakcyjnej klasie olimpijskiej iQFoil: Maciej Rutkowski, Michał Polak, 

Wojciech Dąbrowski 
prezes zarządu PGE SA

Nasza Grupa wykorzystuje wiatr 
i wodę do produkcji zielonej 
energii, a żeglarze do uprawiania 
wspaniałej dyscypliny sportowej. 
Dzisiaj PGE staje się największym 

w Polsce sponsorem żeglarstwa – sportu, który 
mogą uprawiać nie tylko zawodowcy, lecz także całe 
rodziny. Żeglarstwo to nie tylko sport i forma rekreacji, 
to także kształtowanie charakteru, wytrzymałości 
fizycznej i walki ze słabościami. Jesteśmy dumni,  
że możemy wspierać rozwój tej dyscypliny w Polsce.

Bezpieczeństwo pod żaglami

Razem z Polskim Związkiem Żeglarskim opracowaliśmy 

mapę bezpiecznych szlaków żeglarskich Mazur i Kanału 

Augustowskiego. Na planie, który będzie kolportowany 

na Pojezierzu Mazurskim i Suwalszczyźnie, oznaczono 

miejsca, gdzie krzyżują się szlaki żeglowne z liniami 

energetycznymi. To kolejna inicjatywa, dzięki której 

chcemy podnosić świadomość zarówno sterników, jak 

i członków załóg jachtów tak, by pływanie po jeziorach 

było bezpieczne.



Chagall na urodziny
Tej wiosny 160-lecie obchodzi Muzeum Narodowe w Warszawie, 

które wspieramy jako mecenas Galerii Sztuki XIX Wieku, a także patron 

roku jubileuszowego. Instytucja zaplanowała obchody, które pozwolą 

na szeroką prezentację kolekcji budowanej przez te wszystkie lata 

i liczącej ponad 830 tys. dzieł sztuki. Jubileuszowy cykl wystaw zainau-

guruje ekspozycja niedawno zakupionych prac Marca Chagalla. Zbiór 

składa się z 14 kolorowych dzieł pochodzących z ostatniego okresu 

twórczości artysty. Wśród nich są grafiki odwołujące się do tematów 

biblijnych. Prace zakupione przez muzeum ze środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego to wielobarwne gwasze czołowego 

przedstawiciela kubizmu i internacjonalizmu w malarstwie. Powstały 

w okresie rozkwitu technik rysunkowych i graficznych w zachodniej 

Europie w latach 60. i 70. XX w. W sumie na wystawie będzie można 

zobaczyć 16 prac Chagalla. Obecna kolekcja dzieł artysty należąca 

do Muzeum Narodowego w Warszawie jest największa w Polsce. 

Wszystkie są wykonane na papierze, a ze względu na surowe wymogi 

konserwatorskie, wynikające z wrażliwości podłoża i nietrwałości techniki, 

nie mogą być stale prezentowane. Niewiele miejsc w Polsce może się 

pochwalić grafikami Chagalla – Muzeum Narodowe w Krakowie 

przechowuje jego pięć prac, natomiast muzeum w Lublinie dwa 

dzieła jego autorstwa.

Kolejną odsłoną obchodów 160-lecia będzie wystawa „Stan rzeczy” 

opowiadająca o przenikaniu się świata ludzi i przedmiotów. Na lato 

zaplanowano bogatą ekspozycję poświęconą Witkacemu. 

Zwiedzający będą mieli również niepowtarzalną okazję do zapo-

znania się z rzadko pokazywanymi numizmatami Gabinetu Monet 

i Medali. Wystawa „Przesilenie. Malarstwo Północy 1880–1910” 

będzie z kolei podkreśleniem i ukoronowaniem w roku jubileuszowym 

wieloletniej międzynarodowej współpracy stołecznego muzeum. 

W planach jest także atrakcyjny program edukacyjny i kulturalny 

upamiętniający 160 lat istnienia instytucji. Kulminację obchodów 

wyznaczono na dzień urodzin muzeum – 20 maja.

Zaginione, znalezione
Z kolei od 13 maja Zamek Królewski na Wawelu, z którym współpracu-

jemy jako mecenas edukacji Zamku Królewskiego i Nowego Skarbca 

Koronnego, zaprasza na wystawę „Wyczółkowski odnaleziony”. Inspiracją 

do jej powstania był powrót do muzeum obrazu utraconego w czasie 

II wojny światowej – „Góralki / Wiejskiej dziewczyny w żółtej chuście” 

Leona Wyczółkowskiego. Znakomity malarz, rysownik i grafik, przez lata 

związany z Krakowem, często ukazywał zabytkową architekturę tego 

miasta. Ekspozycję skomponowano wokół trzech zagadnień: strat 

wojennych i procesu ich poszukiwania, postaci Leona Pinińskiego – jego 

kolekcji i działalności na rzecz Wawelu, oraz wzgórza wawelskiego i jego 

architektury jako stałego motywu w twórczości Wyczółkowskiego.

Pod energetycznym mecenatem

Muzeum Narodowe w Lublinie to kolejna instytucja, nad którą Grupa PGE  
objęła patronat. Przed nami liczne wydarzenia i atrakcje dla wielbicieli 
sztuki upowszechniające dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. 
Wiosną ciekawych propozycji nie zabraknie także w pozostałych 
wspieranych przez nas placówkach – w Warszawie i Krakowie. 

PGE SA

L ubelska kolekcja dzieł znajduje się w miejscu z ponad 100-letnią 

historią i ukazuje bogaty pejzaż wielokulturowego regionu. 

W tamtejszym Muzeum Narodowym można zobaczyć m.in. 

zbiory archeologiczne, etnograficzne, biblioteczne, ryciny i rysunki, 

malarstwo polskie, obce czy militaria. Mecenat PGE pozwoli 

na dodatkowe wzbogacenie tej oferty. W planach są m.in.: wystawa 

archeologiczna „Magia starożytnego Egiptu”, Noc Muzeów, która 

w tym roku odbędzie się w formie stacjonarnej i zagwarantuje wiele 

atrakcji dla zwiedzających, oraz letnie zajęcia edukacyjne w ramach 

projektu „Lato w Zamku”.

– PGE jest aktywnym mecenasem kultury w Polsce. Dzięki 

współpracy z Muzeum Narodowym w Lublinie możliwe będzie 

zrealizowanie wydarzeń kulturalnych, zajęć edukacyjnych dla 

dzieci, młodzieży i seniorów. Chcemy upowszechniać dziedzictwo 

kulturowe regionu. Muzeum jest znane z obrazu „Unia Lubelska” 

Jana Matejki, jak również z XIV-wiecznej kaplicy Trójcy Świętej, 

a od niedawna, dzięki wsparciu PGE, trwa tu wystawa prac 

wybitnej polskiej artystki art déco – Tamary Łempickiej. Razem 

z dyrekcją muzeum zapraszamy do jej odwiedzenia – mówi 

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE SA. 
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Umowę z Muzeum Narodowym w Lublinie podpisano 21 kwietnia. W uroczy- 
stości uczestniczyli prezes zarządu PGE SA Wojciech Dąbrowski, dyrektor 
muzeum dr Katarzyna Mieczkowska oraz Jan Kanthak, sekretarz stanu w MAP.
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dr Katarzyna Mieczkowska 

dyrektor Muzeum Narodowego 

w Lublinie

PGE zapewnia wielkie wsparcie 
Muzeum Narodowemu w Lublinie, 
jednej z najważniejszych instytucji 
kulturalnych wschodniej Polski 

oraz ważnego ośrodka promocji miasta i regionu. 
Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie 
przykładem wspólnego działania na rzecz kultury 
i dbałości o polskie dziedzictwo kulturowe.

Podróż z art déco

Wśród wydarzeń, których realizację umożliwiła współpraca 

z PGE, znajduje się największa tegoroczna wystawa 

w Muzeum Narodowym w Lublinie – „Tamara Łempicka – 

kobieta w podróży”. To pierwsza w kraju monograficzna 

prezentacja prac znanej na całym świecie polskiej malarki 

art déco, która stała się ikoną swoich czasów. W latach 

20. i 30. XX w. stworzyła własny, rozpoznawalny do dzisiaj 

język artystyczny, dzięki któremu zyskała sławę oraz 

uznanie. Na wystawie pokazywane są obrazy pochodzące 

z polskich publicznych i prywatnych zbiorów oraz muzeów 

francuskich, m.in.: Centre Pompidou, Muzeum MUDO, 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej André Malraux i Muzeum Sztuk 

Pięknych w Nantes. Dzieła można oglądać do 14 sierpnia.

Pod koniec 2021 r. Galeria Sztuki XIX Wieku w Muzeum Narodowym 
w Warszawie została odnowiona dzięki wsparciu naszej Grupy.



Turbina na dziedzińcu filharmonii przypomina o historii tego miejsca.

P ierwsza elektrownia gdańska powstała na wyspie Ołowianka 

w 1899 r. Nazwa zarówno tego miejsca, jak i zakładu pochodziła 

od składowisk ołowiu, które mieściły się tam w XVI w. Przez 

lata elektrownia była modernizowana i rozbudowywana. Jej główny 

budynek od strony Motławy imponował dekoracyjną neogotycką  

fasadą, bogato zdobioną rozetami, flankami, wieżyczkami i „basztami”. 

Takie elementy cechowały budownictwo przemysłowe XIX w. 

25 marca 1945 r. na „Ołowiankę” zrzucono bombę, w efekcie jej  

budynki i wyposażenie uległy zniszczeniu. Elektrownia zaczęła działać 

ponownie w sierpniu 1945 r. 17 lat później została przekształcona 

w elektrociepłownię, a w 1997 r. zakończono jej eksploatację. 

Niemal 100-letni okres użytkowania i przeprowadzania modernizacji 

spowodował, że technicznie niemożliwe stało się dalsze unowocześnianie 

obiektu. Symbolicznym zakończeniem pewnej epoki i wkroczeniem 

w nową erę oraz zwiastunem przyszłości był demontaż ostatniego 

turbozespołu elektrociepłowni w 1997 r., który odbył się przy  

akompaniamencie orkiestry.

Koniec oznaczający początek   
Pomysł rewitalizacji poprzemysłowych budynków „Ołowianki”, 

z przeznaczeniem na cele kultury, wydawał się dość kontrowersyjny 

i wymagał dużej wiary oraz nieszablonowego patrzenia w przyszłość. 

Realizacja inwestycyjna trwała nieprzerwanie od 1998 r. do 2007 r., 

kiedy nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksowo wyposażonego 

Centrum Muzyczno-Kongresowego, w którym swoją siedzibę 

ma Polska Filharmonia Bałtycka.

Od elektrowni  
do filharmonii 
PGE EC

Elektrociepłownia sprzed lat...

...i jako filharmonia dzisiaj.

Tak pracownicy żegnali „Ołowiankę”.

Nie ma w Europie drugiej takiej sali koncertowej, która  
byłaby historycznie powiązana z dawną elektrociepłownią. 
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BHP

I nicjatywą, która w tym pomaga, jest dobrze znana pracownikom 

PGE SA i PGE Energia Ciepła „wiadomość bezpieczeństwa”. 

To praktyka polegająca na rozpoczynaniu spotkań w organizacji 

od krótkiej dyskusji na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

Inspiracją do rozmów są udostępniane pracownikom comiesięczne 

zestawienia przygotowywane przez służby BHP.

Najważniejsze funkcje 
Częsta rozmowa o istotnych zagadnieniach z czasem przeradza się 

w nawyk postrzegania własnych działań przez pryzmat obowiązu-

jących w tej sferze przepisów czy zasad. Wzmocniona świadomość 

pracowników wpływa na kształtowanie bezpiecznych zachowań 

i jest kluczowym składnikiem naszej kultury organizacyjnej dążącej 

do wyeliminowania wypadków przy pracy. 

„Wiadomość bezpieczeństwa” odgrywa także niemałą rolę 

w poszerzaniu wiedzy specjalistycznej. Poruszane zagadnienia 

niejednokrotnie odnoszą się do konkretnych wymagań prawnych, 

zapisów normatywnych czy praktycznych rozwiązań. Jak podkreślają 

pracownicy, właśnie taka forma – niewielka, ale częsta dawka 

konkretów, podana w przystępny sposób – ułatwia podnoszenie 

kompetencji w zakresie BHP. 

Informowanie jest kolejną funkcją tej inicjatywy. To doskonała 

metoda dodatkowej komunikacji z obszaru bezpieczeństwa, w tym 

powiadamiania o zmianach regulacji wewnętrznych, wprowadzanych 

wytycznych, nowych rozwiązaniach technicznych itp.    

Jak to działa? 
Każde spotkanie z pracownikami lub kontrahentami powinna zaczynać 

krótka dyskusja na temat bezpieczeństwa. Przez kilka pierwszych 

minut organizator prezentuje zagadnienie adekwatne do zadań czy 

zainteresowań uczestników, zachęcając ich do podzielenia się wiedzą 

lub doświadczeniem, które wpisują się w poruszaną tematykę.  

A co w sytuacji, gdy gospodarz nie ma pomysłu na zainicjowanie 

tego typu konwersacji lub nie czuje się wystarczająco kompetentny, 

by opracować „wiadomość bezpieczeństwa”? Wtedy z pomocą 

przychodzi służba BHP. Jej przedstawiciel co miesiąc (lub częściej) 

przygotowuje i przekazuje pracownikom zestaw tematów, 

ciekawostek i informacji, które mogą ich zainspirować do wymiany 

spostrzeżeń, pomysłów czy dobrych praktyk dotyczących 

np. warunków pracy. Wystarczy skorzystać z tych podpowiedzi 

podczas spotkania i zachęcić uczestników do rozmowy. 

Dodatkowo „wiadomość bezpieczeństwa” jest umieszczana 

w intranecie i w formie papierowej w miejscach dostępnych 

dla pracowników, np. w krakowskiej centrali PGE Energia Ciepła 

można ją znaleźć na „tablicach bezpieczeństwa” i przy głównym 

wejściu. Innymi słowy, tego komunikatu nie da się przeoczyć. 

Niewielkim nakładem czasu, sił i środków można w istotny sposób 

wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa. Doświadczamy tego 

na co dzień, np. gdy wsiadamy do samochodu i poświęcamy kilka 

sekund na zapięcie pasów. Podobną rolę w codziennej pracy może 

odgrywać „wiadomość bezpieczeństwa”. Krótka dyskusja o BHP 

może uratować czyjeś życie, uchronić przed utratą zdrowia 

czy zapobiec poważnej awarii.

Masz wiadomość

Założenie „zero wypadków” to ambitny cel, który wyznaczyła sobie 
nasza Grupa w obszarze BHP. Jego realizację wspiera systematyczne 
podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości pracowników na temat 
zagrożeń, ryzyka, a przede wszystkim sposobów bezpiecznego 
wykonywania powierzonych zadań. 

Dariusz Goc, PGE Energia Ciepła
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D la zachowania zdrowia WHO w swoich wytycznych z 2020 r. 

rekomenduje 50-300 min aktywności umiarkowanej lub 

75-150 min intensywnej, do tego trening siłowy, minimum 

dwa razy w tygodniu. Ćwiczenia poprawiają kondycję, ale też ułatwiają 

bycie lepszym pracownikiem. Osoby, które trenują regularnie, rzadziej 

mają obniżone samopoczucie, są więc zdrowsze i bardziej szczęśliwe 

w pracy. Na Uniwersytecie Yale przeprowadzono badania wśród grupy 

1,2 mln uczestników – ci aktywni wykazywali poprawę zdrowia psychicz-

nego, mieli aż 43 proc. mniej dni z dołkiem psychicznym niż osoby 

niećwiczące. Idealnym rozwiązaniem nie tylko dla ciała, lecz także dla 

umysłu wydaje się 45 min ruchu 3-5 razy w tygodniu. Czas to wdrożyć!

Na co dzień… 

Aktywność fizyczna bardzo dobrze wpływa na zdrowie. Kiedy ćwiczymy, 

rzadziej chorujemy, jesteśmy też mniej narażeni na poważne schorzenia 

w przyszłości. Przekłada się to na efekty pracy – zdrowy pracownik jest 

bardziej skupiony na obowiązkach. Sport jest sprzymierzeńcem także 

w walce z dolegliwościami wywoływanymi przez siedzący tryb życia. 

Kiedy bolą nas plecy, warto pamiętać o rozciąganiu, gdy kolana – należy 

je odciążyć, jak najczęściej robiąc przerwy od siedzenia.

Ćwiczenia są też doskonałym sposobem na rozładowanie zgroma-

dzonych pokładów stresu. Kiedy odczuwamy spadek kreatywności 

lub po prostu mamy coraz mniej energii, wtedy najlepiej zrobić sobie 

przerwę i wyjść na trening. W czasie uprawiania sportu mamy niższy 

poziom kortyzolu w organizmie, co przekłada się na to, że jesteśmy 

mniej zestresowani, a to skutkuje lepszym samopoczuciem. Dotlenienie 

organizmu w trakcie wysiłku fizycznego sprawia, że rośnie nasza 

wydajność. Sport kształtuje cierpliwość i charakter – dzięki niemu 

jesteśmy bardziej wytrwali w dążeniu do realizacji swoich celów. 

…i w pracy! 
Sport uczy konsekwencji. Każdy aktywny człowiek wie, że bez systema-

tyczności w treningach nie można liczyć na poprawę kondycji i osiąganie 

tego, co zaplanowaliśmy. Sport buduje pewność siebie i pozwala 

podejmować odważniejsze decyzje. Pomaga zrozumieć, że ciężka praca 

prowadzi do sukcesu i poprawy wyników. Pomaga też w organizacji 

obowiązków i koncentracji. Pracownicy uprawiający sport lepiej radzą 

sobie w trudnych sytuacjach. Szybciej reagują i są zdecydowanie bardziej 

otwarci. Mają więcej energii i są świadomi swoich mocnych stron.

Do dzieła!  
Zachęcam, aby każdy wybrał sobie dyscyplinę, w której czuje się 

najlepiej. Nie wszyscy potrzebują tyle samo ruchu, dlatego należy 

spersonalizować swój plan treningowy i dostosować go do swojego 

trybu i czasu pracy. Aktywność fizyczna to najlepszy sposób, aby nabrać 

dystansu do tego, co dzieje się wokół nas w tych niełatwych czasach.

Sportowy etat 

Dla wielu z nas aktywność fizyczna jest niemal nieodłącznym elementem 
życia. Uprawianie sportu zarówno rekreacyjnie, jak i profesjonalnie 
korzystnie wpływa na zdrowie oraz usprawnia pracę mózgu. 
Ale czy ruch jest w stanie polepszyć również efektywność pracy?

Agnieszka Partyka, 
Centrum Wiedzy i Rozwoju Grupy PGE

Rozmaitości

Wiosna to dobry moment na wdrożenie zdrowych, 
sportowych nawyków.

Czas na trening!

W PGE SA działa zespół ds. sportu – możesz dołączyć 

do wybranej sekcji sportowej. Więcej informacji znajdziesz 

w intranecie w zakładce „Sport i kultura”. W systemie 

kafeteryjnym możesz także zakupić kartę MultiSport 

lub inną, która ułatwi korzystanie z obiektów sportowych 

w twoim mieście. 

Agnieszka Partyka i Bartosz Strojek z PGE SA – reprezentanci drużyny 
biegowej PGE Energetic Running.


