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Dariusz Lubera 
Prezes Polskiego Towarzystwa 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 

W 1990 r. dwudziestu dziewięciu inicjatorów powstania Polskiego Towarzystwa 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej nie przypuszczało zapewne, że ta nowa 
organizacja odegra tak istotną rolę w pejzażu polskiej elektroenergetyki – w prze-
mianach, które miały stać się udziałem sektora w ostatnich 15 latach. 

W czasie wielu trudnych lat intensywnej pracy udało się Towarzystwu wypra-
cować mocną pozycję zbiorowego reprezentanta podsektora dystrybucji na rynku 
elektroenergetycznym, zarówno wobec przedstawicieli władz, organizacji o podob-
nym charakterze, jak i wobec klientów. 

Nowe wyzwania, związane z liberalizującym się rynkiem energii elektrycz-
nej, wymagały intensywnych działań na rzecz podsektora dystrybucji. To właśnie 
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, w obliczu oczeki-
wanego przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej, zaproponowało pierw-
szy model rynku energii elektrycznej w Polsce. 

Można śmiało stwierdzić, że Towarzystwo stanęło na wysokości zadania wy-
pracowując nowe rozwiązania, pozwalające harmonijnie wkomponować się 
w wymagania, jakie postawiło przed rynkiem elektroenergetycznym prawo euro-
pejskie. To między innymi dzięki pracy Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej, proces tworzenia, a później harmonizacji prawa energetycz-
nego z prawem Unii Europejskiej był merytoryczny i przebiegał bardzo sprawnie. 

W roku jubileuszu wyrazić należy wielkie uznanie członkom Polskiego 
Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, a także osobom z nimi 
współpracującym w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, które kształtują polską 
elektroenergetykę w niełatwych, bo wciąż ulegających przemianom, uwarunkowa-
niach. 

Serdeczne podziękowania należą się pracownikom Biura PTPiREE, których 
codzienna, wieloletnia praca, ciągłe, mozolne wypracowywanie stanowisk i opinii 
w najróżniejszych kwestiach, miały znaczący wpływ na kształtowanie pozytyw-
nego wizerunku spółek dystrybucyjnych, tak w sektorze elektroenergetycznym, 
jak również w oczach odbiorców energii elektrycznej. 

Przed Towarzystwem jest jeszcze wiele pracy. Bez względu na ostateczny 
kształt, jaki przybierze w przyszłości rynek energii, a wraz z nim podsektor dys-
trybucji, naczelnym zadaniem Towarzystwa powinno być nieustanne wyprzedza-
nie biegu wydarzeń i podejmowanie działań gwarantujących spółkom dystrybu-
cyjnym zdobywanie i utrzymywanie właściwej pozycji na rynku. 

Istnieją silne podstawy do wyrażenia opinii, że Polskie Towarzystwo Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej w kolejnych latach kształtowania rynku energii 
w Polsce zachowa dotychczasową istotną rolę aktywnego uczestnika tego ważnego 
i złożonego procesu. 

WPROWADZENIE
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LATA 1918–1939

Ustawodawstwo

Gospodarce elektrycznej na ziemiach polskich aż do 1918 r. brakowało uregulo-
wań prawnych. W pierwszych latach odrodzonego państwa polskiego problematyka 
energetyczna była szeroko dyskutowana i opisywana, jednakże nie zdołano stwo-
rzyć stabilnego centrum dla realizacji proponowanych projektów. Taki stan prawny 
utrzymywał się do 1922 r., kiedy to 21 marca tegoż roku uchwalona została ustawa 
elektryczna. Drugim ważnym dokumentem międzywojennej energetyki było rozpo-
rządzenie wykonawcze prezydenta o popieraniu elektryfikacji z 27 lutego 1933 r. 

Ustawa elektryczna stwarzała ramy prawne elektryfikacji poprzez nadawanie 
uprawnień elektrycznych na określonym obszarze, regulowanie praw i obowiąz-
ków wytwórcy i sprzedawcy energii elektrycznej. Należy zauważyć, że weszła ona 
w życie na całym obszarze kraju z wyjątkiem województwa śląskiego, gdyż zgod-
nie z konwencją genewską z 1922 r. ta część Górnego Śląska nie mogła być objęta 
rozwiązaniami ogólnopolskimi przez 15 lat. Stąd, jedynym prawem energetycz-
nym obowiązującym polską część Śląska w okresie międzywojennym była niemie-
cka ordynacja przemysłowa z 1898 r. 

W rozporządzeniu wykonawczym do ustawy z 1933 r. został przewidziany po-
dział kraju na 17 okręgów elektryfikacyjnych, przy czym rozporządzenie nie objęło 
sześciu województw wschodnich i województwa śląskiego. Celem tego rozporządze-
nia było zwiększenie tempa rozwoju poprzez objęcie elektryfikacji zwolnieniami 
podatkowymi, przywilejami w nabywaniu gruntów, materiałów budowlanych, czy 
też objęcie jej Funduszem Pracy i Funduszem Inwestycyjnym. W każdym z okręgów 
zorganizowano przedsiębiorstwa elektryfikacyjne mające rządowe uprawnienia. 
Łącznie do 1939 r. wydano 366 uprawnień, które najczęściej otrzymywały związki 
komunalne, elektryfikujące tereny miejskie i wiejskie. Duże i bogate miasta posia-
dały elektrownie. Do czerwca 1939 r. działało w Polsce 198 zakładów elektrycznych 
o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW w każdym, a łączna moc zainstalowana 
w tych zakładach wynosiła 1664 MW. Zakładów o mocy poniżej 1 MW było 834 
i dysponowały one łączną mocą 155 MW. Łączna produkcja wszystkich zakładów 
elektrycznych w 1938 r. wynosiła 3700 GWh. Wskaźnik zużycia energii elektrycz-
nej wynosił około 107 kWh na 1 mieszkańca rocznie. Warto zaznaczyć, że udział 
województwa śląskiego w produkcji energii elektrycznej wynosił ponad 40 procent 
– łączna moc zainstalowana elektrowni o mocy powyżej 1 MW wynosiła prawie 
600 MW, z czego około 200 MW przypadało na elektrownie zawodowe. 

Plany elektryfikacyjne

W okresie międzywojennym opracowano dwa rządowe plany elektryfikacyjne 
na lata 1925–1930 i 1931–1940. Obydwa programy koncentrowały się na terenach, 
które dawały gwarancje dużej efektywności ekonomicznej proponowanych inwe-
stycji energetycznych. 

 Plan 5–letni obejmował obszar wyznaczony przez miasta: Lesko – Krosno 
– Rożnów – Porąbka – Zagłębie – Łódź – Warszawa – Radom– Lublin – Rzeszów. 
Program ten zakładał wzrost produkcji energii elektrycznej o 150 GWh, czyli do 
poziomu 1306 GWh. Produkcja miała pochodzić głównie z 4 śląskich elektrowni: 
Chorzów, Łaziska Górne, Małobądz i Siersza Wodna oraz 18 drobniejszych, których 
łączna moc zainstalowana miała sięgnąć 170 MW. Energia z południa miała być 

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE
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dostarczana nowo budowanymi liniami 150 kV do Łodzi i Warszawy. Ponadto plan 
przewidywał budowę 5 elektrowni wodnych: na Sole, na Sanie w Solinie i trzech 
na Dunajcu. 

W 1928 r. rząd opracował koncepcję tzw. trójkąta bezpieczeństwa, która sta-
ła się podstawą drugiego programu elektryfikacyjnego opracowanego na lata 
1931–1940. Program dotyczył terenu wytyczonego poprzez Karpaty, San i Wisłę. 
Obszar ten w 1937 r. w strategii rządowej nazwano Centralnym Okręgiem Przemy-
słowym (COP). W ramach projektu energetycznego zakładano wybudowanie 4 elek-
trowni wodnych: Soliny (16 MW), Porąbki (15 MW), Myczkowiec (10 MW) i Rożnowa 
(40 MW) i 2 cieplnych w Daszawie (33 MW) i Stalowej Woli (ok. 40MW). Projekt 
przewidywał oparcie wytwórczości energii elektrycznej na wszystkich możliwych 
rodzajach elektrowni i połączenie ich w system liniami wysokiego napięcia, przy 
czym przyjęto, że zapotrzebowanie w 1930 roku będzie wynosiło: 1031 MW mocy 
i 2 300 GWh energii elektrycznej, a w 1940 r. odpowiednio: 1963 MW i 7200 GWh. 

W ramach realizacji planu inwestycyjnego zaproponowanego przez ministra 
Eugeniusza Kwiatkowskiego na lata 1937–1941 przyspieszono znacznie prace na 
terenie COP. Dla sektora energetycznego oznaczało to przyjęcie rządowych zało-
żeń o konieczności rozbudowy w latach 1937–1941 sieci rozdzielczych o napięciu 
30 kV. W zgodzie z planami gospodarczymi kraju pozostawały programy elek-
tryfikacyjne przedstawione w tym czasie przez sfery gospodarcze Małopolski 
i Wielkopolski. Program krakowski został postawiony na pierwszym miejscu 
w hierarchii potrzeb i takie inwestycje jak elektrownie: Rożnów (1939–45), Czchów 
(1939–45), Mościce (1929), Porąbka (1936) były już realizowane. 

Rządowe programy nie zajmowały się elektryfikacją Poznańskiego i Pomorza, 
zakładano bowiem, że tereny te pozostaną zamkniętym obszarem zasilanym po-
przez lokalne elektrownie cieplne i wodne. Obszary te dostrzeżono dopiero przy 
programach pomocowych Ligi Narodów. Wówczas dla obu województw opraco-
wano programy elektryfikacyjne, które miały być wsparte kredytami między-
narodowymi. W założeniach z 1933 r. elektryfikacja Poznańskiego powierzona 
została Poznańskiemu Międzykomunalnemu Związkowi Elektryfikacyjnemu, 
a Pomorza – Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek” SA z Torunia. Efektem 

Murowana stacja elektroenergetyczna – lata trzydzieste
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programu, którego czas realizacji obliczono na 8 lat, miało być połączenie dwóch 
układów elektroenergetycznych i lepsze wykorzystanie rezerw mocy. Program do-
tyczący „Gródka” był powieleniem założeń jego planu elektryfikacyjnego „wielkie-
go programu Gródka” z lat 1928–1929. Wraz z programem poznańsko–pomorskim 
opracowanym dla Ligi Narodów złożono również projekty elektryfikacji dla okręgu 
krakowskiego i tarnowskiego, których czas realizacji przewidziano na 7 lat. 

Formy elektryfikacji

Elektryfikacja Polski międzywojennej odbywała się w oparciu o kapitał pań-
stwowy, samorządowy i prywatny. 

Sprawa udziału kapitału państwowego przy elektryfikacji kraju była związana 
z łączeniem sektora energetycznego z zagadnieniami obronności kraju i ko-
niecznością utrzymania kontroli nad tymi strategicznymi dziedzinami. Przykładem 
takiej polityki było utworzenie na obszarze COP państwowych spółek akcyjnych: 
Zjednoczenia Elektrowni Okręgu Radomsko–Kieleckiego – ZEORK, Okręgowego 
Zakładu Elektrycznego w Tarnowie – OZET, budowa elektrowni cieplnych i wod-
nych na Dunajcu oraz budowa sieci 150 kV. 

Wraz ze wzrostem świadomości, że elektryfikacja jest podstawowym czynni-
kiem rozwoju danego terenu, pojawiła się idea elektryfikacji w oparciu o kapitał sa-
morządowy, realizowana przez samorządy miejskie, spółki samorządowe i związki 
komunalne. Przykładem działalności elektryfikacyjnej gmin miejskich może być 
np. elektrownia miejska w Toruniu z 1899 r. – początkowo prywatna, później wyku-
piona przez zarząd miasta i włączona do przedsiębiorstwa miejskiego. Elektrownia 
ta energię sprzedawała m.in. do Ciechocinka, Aleksandrowa i sieci PEK „Gródek”. 
Zakres elektryfikacji opartej o kapitał samorządowy widoczny był szczególnie 
na południu i zachodzie Polski. Swój duży udział w elektryfikacji południowych, 
południowo–wschodnich i wschodnich województw miały elektrownie miejskie: 
Cieszyna, Krakowa, Przemyśla, Lwowa, Tarnowa, Rzeszowa, Zakopanego, Lublina, 
Stanisławowa, Tarnopola, Wilna, Grodna, Brześcia. Na zachodzie kraju w Poznań-
skiem udział w elektryfikacji miało w tym czasie 8 elektrowni miejskich o łącznej 
mocy 40 MW: Poznań (2), Bydgoszcz (2), Gniezno, Inowrocław, Września, Leszno 

Linia wysokiego napięcia – lata trzydzieste
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i 32 mniejsze o łącznej mocy 4,1 MW: Żurków, Szubie, Sulmierzyce, Sieraków, 
Podgorzela, Sieczna, Odolanów, Obrzycko, Krzywiń, Kostrzyn, Kobylin, Bojanowo,
Września, Wronki, Wolsztyn, Witkowo, Wieleń, Wągrowiec, Trzemeszno, Szamotuły,
Rawicz, Pleszew, Ostrów, Opalenica, Nakło, Leszno, Krotoszyn, Koronowo,
Jarocin, Janowiec, Grodzisk, Gniewkowo. 

Przykładem elektryfikacji terenów przez samorządy powiatowe były: 
Okręgowy Zakład Elektryczny miasta Kalisza – OZEMKA (elektryfikacja terenów 
IV okręgu elektryfikacyjnego), Kujawska Elektrownia Okręgowa we Włocławku 
(elektryfikacja powiatu), Zakład Elektryczny Okręgu Lwowskiego – ZEOL (elektry-
fikacja XIV okręgu), Centrala Elektryczna Wyrzysk, Centrala Elektryczna powiatu 
Chodzież, Powiatowa Centrala Elektryczna w Bydgoszczy, Powiatowy Związek 
Komunalny w Mogilnie, Wojewódzki Związek Komunalny w Kościanie, Elektrownia 
Okręgowa Powiatu Kartuskiego „Rutki”, Elektrownia Miejska w Tczewie i Centrala 
Okręgowa Tczew, Powiatowa Centrala Elektryczna w Grudziądzu, Miejskie Zakłady 
Elektryczne w Gdyni. 

Innego rodzaju formą samorządową były związki samorządowe. Ciekawym 
przykładem takiego rozwiązania może być zaliczany do najstarszych Związek 
Elektryfikacyjny Chełmno–Świecie–Toruń, który powstał w 1914 r. na podstawie 
pruskiej ustawy o samorządowych związkach celowych. Związek ten był zrze-
szeniem odbiorców energii, koncentrujących się na budowie linii przesyłowych 
i rozdzielczych. Po ukazaniu się rozporządzenia o samorządowych związkach 
celowych w 1928 r. zaczęły powstawać samorządowe związki elektryfikacyj-
ne także w innych częściach kraju. Przykładem może być utworzony w 1934 r. 
Związek Elektryfikacyjny Międzykomunalny Województwa Warszawskiego – 
ZEMWAR z głównymi organizatorami – miastami Łowicz, Płock i Kutnowskim 
Związkiem Samorządowym. ZEMWAR elektryfikował prawie cały V okręg elektry-
fikacyjny. Na wzór ZEMWAR–u funkcjonowały jeszcze: Lubelski Międzykomunal-
ny Związek Elektryfikacyjny – LUBZEL (elektryfikował tereny XII okręgu elektry-
fikacyjnego), Związek Elektryfikacyjny Międzykomunalny Przemysłowego Okręgu 
Łódzkiego – ZEMPOŁ, który zelektryfikował obszar okręgu VI. 

Natomiast samorządową formą elektryfikacji, ale jako spółki samorządowej, 
był Zakład Elektryczny Okręgu Podstołecznego – ZEOP utworzony w 1937 r. przez 
Elektrownię Miejską w Warszawie i ZEORK. Zakład Elektryczny Okręgu Podstołecznego 

Elektrownia Tarnów – lata trzydzieste
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funkcjonował najpierw jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a po wnie-
sieniu kapitału przez trzeciego udziałowca – Międzykomunalny Związek Okręgu 
Podstołecznego – został przekształcony w spółkę akcyjną. 

Największy udział w elektryfikacji Polski okresu międzywojennego mia-
ła forma oparta na kapitale prywatnym, przeważnie akcyjnym, który do 1928 r. 
był kapitałem obcym, głównie: belgijskim, francuskim, angielskim, niemieckim, 
austriackim i szwajcarskim. W górnictwie, hutnictwie, przemyśle energetycznym 
i elektrotechnicznym jego udział kształtował się na poziomie 70 procent (1933 r.). 
Aby lepiej zobrazować fakty, warto przytoczyć kilka przykładów największych 
firm energetycznych w Polsce międzywojennej: Elektrownia Okręgowa w Pruszko-
wie SA - własność angielska, Sieci Elektrycznych SA - własność austriacko–polska, 
Elektrownia Bielsko–Biała SA - własność austriacko–polska i Zakłady Górnicze 
Silesia w Czechowicach SA - własność austriacko–polska. Ponadto kapitał belgij-
ski miał udział w: Tramwajach w Zagłębiu Dąbrowskim SA, Elektrowni Okręgowej 
w Zagłębiu Krakowskim w Sierszy Wodnej, Elektrowni Okręgowej w Zagłębiu 
Dąbrowskim w Sosnowcu, w Electrobelu SA (posiadającym Towarzystwo Elektrycz-
ne Częstochowa, Radomskie Towarzystwo Elektryczne, Elektrownię w Kielcach SA, 
Elektrownię w Piotrkowie SA, Białostockie Towarzystwo Elektryczności SA). 
Oberschlesische Kraftwerk (OKW) Katowice był własnością niemiecką, w 1938 r. 
wykupioną głównie przez kapitał polski i przemianowaną na Śląskie Zakłady 
Elektryczne SA (posiadające Elektrownię Zabrze i Elektrownię Chorzów). Z kolei 
Zakłady Elektro w Łaziskach Górnych należały do Szwajcarów (największa elektro-
wnia w Polsce 87,1 MW). 

Niestety, wybuch II wojny światowej przerwał 17 rok procesu elektryfikacyj-
nego. W latach 1922–1933 wysiłki skoncentrowane były na organizacji, tworzeniu 
i dostosowywaniu przepisów prawnych, technicznych i normalizacyjnych. Zwięk-
szono nakłady na energetykę, co związane było z powstałą koncepcją bezpieczeń-
stwa kraju. Co więcej od 1933 r. do 1939 r. widoczne były działania przyspieszające 
elektryfikację. Jednakże był to zbyt krótki okres, aby można było dokonać bardzo 
kosztownych inwestycji energetycznych w postaci budowy nowych elektrowni, 
linii przesyłowych i urządzeń rozdzielczych, stąd były to lata trudne i tylko częś-
ciowo wykorzystane. 

Pamiątkowe zdjęcie w Elektrowni Białystok
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LATA 1939–2004

Ustawodawstwo

Podczas okupacji na polskich terenach obowiązywały dwa rodzaje przepisów. 
Na obszarach wcielonych do Rzeszy obowiązywała ustawa niemiecka z 1935 r. 
o popieraniu gospodarki energetycznej, natomiast w Generalnej Guberni polska 
ustawa elektryczna z 1922 r. Nadrzędnym aktem dla obu ustaw było rozporzą-
dzenie z 3 października 1939 r. o zabezpieczeniu dostawy energii elektrycznej na 
potrzeby wojenne. Ponadto na całym obszarze ziem polskich wprowadzono ceny 
powszechne na dostawę energii elektrycznej i gazu. 

Koniec II wojny światowej przyniósł zasadnicze zmiany społeczno–ustrojowe 
w kraju, konsekwencją których, było m.in. upaństwowienie energetyki. 3 stycz-
nia 1946 r. na własność państwa przeszły wszystkie przedsiębiorstwa górnicze 
i przemysłowe podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, a więc majątek i prawa 
przedsiębiorstw wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i rozdzielają-
cych energię elektryczną. Ustawą z 4 lipca 1947 r. o planowanej gospodarce ener-
getycznej w zarząd i eksploatację przejęto dodatkowo własność związków samorzą-
dowych. Jednocześnie ta sama ustawa powoływała 14 przedsiębiorstw, mających 
osobowość prawną, które nazwano okręgowymi zjednoczeniami energetycznymi. 
Zakres uprawnień zjednoczeń, sposób i tryb przejmowania przez nie zakładów 
elektrycznych normowało osobne rozporządzenie z 20 lipca 1948 r. I tak, majątek 
zakładów energetycznych został przejęty przez Skarb Państwa na mocy ustawy 
z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Ustawa 
z 1947 r. o planowej gospodarce energetycznej zamykała pierwszy etap formowa-
nia się władz energetycznych, ustalając Centralny Zarząd Energetyczny jako organ 
kierujący pracą zjednoczeń. Ustawa naprawiła jednocześnie błąd organizacyjny, 
który popełniono pozostawiając pierwotnie rozczłonkowany potencjał elektrowni, 
powierzając koordynację i zarządzanie mocą wszystkich elektrowni energetyce za-
wodowej, co dawało szanse na efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału. 

Na początku 1951 r. przeprowadzono pierwszą, z co najmniej dziesięciu zmian 
organizacyjnych, jakich dokonano we władzach centralnych energetyki do roku 
1990. Oczywiście praktykowana zmienność nie sprzyjała organizacyjnej kon-
solidacji tej branży. Pierwsza reorganizacja polegała na przekształceniu 14 do-
tychczasowych zjednoczeń w 6 okręgów o nazwie Zakłady Energetyczne Okręgu: 
Centralnego, Wschodniego, Południowego, Dolnośląskiego, Zachodniego i Pół-
nocnego. W lipcu 1952 r. w miejsce zakładów energetycznych okręgów powołano 
zarządy energetycznych okręgów, które od 1953 r. uzyskały osobowość prawną 
i stały się przedsiębiorstwami na pełnym rozrachunku gospodarczym. W 1958 r. 
dokonano połączenia zakładów sieciowych z zakładami zbytu tworząc zakłady 
energetyczne, które przetrwały w swej zasadniczej postaci do czasu komercjaliza-
cji. Zakłady energetyczne od 1959 r. do czasu kolejnych przekształceń, podlegały 
Zjednoczeniu Energetycznemu i zakładom energetycznym okręgu. 

Po kolejnych reorganizacjach pod koniec 1987 r. zlikwidowano Zjednoczenie 
Energetyki i utworzono Wspólnotę Energetyki i Węgla Brunatnego (WEiWB). Rok 
później zlikwidowano okręgi energetyczne. W siedzibach dyrekcji okręgów po-
wstały delegatury WEiWB. W ten sposób wszystkie zakłady wchodzące w skład 
dawnych okręgów stały się samodzielnymi przedsiębiorstwami państwowymi. 

W obliczu zmian strukturalnych w energetyce zarysowała się potrzeba powo-
łania organizacji, która byłaby reprezentacją spółek dystrybucyjnych i ich intere-
sów. W sierpniu 1990 r. odbyło się spotkanie założycielskie Polskiego Towarzystwa 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, które zarejestrowane zostało w paź-
dzierniku 1990 roku. Organizacja ta stała się reprezentacją wspólnych interesów 
przedsiębiorstw podsektora oraz platformą wymiany doświadczeń i opinii. 
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Po likwidacji WEiWB 1 października 1990 r. powołano Polskie Sieci Elektroener-
getyczne SA (PSE SA) i dokonano ustalenia granic podziału majątku pomiędzy przed-
siębiorstwami energetycznymi a PSE SA, które przejęły na własność sieci najwyż-
szych napięć 750, 400 i 220 kV. Zarządzanie sieciami powierzono w grudniu 1993 r. 
Dyrekcji Przesyłu PSE SA z 5 Oddziałami Eksploatacji Sieci Przesyłowej zlokalizowanymi 
w siedzibach dawnych okręgów. W 1993 r. zakłady energetyczne zostały przekształcone 
w jednoosobowe spółki akcyjne Skarbu Państwa i weszły na ścieżkę prywatyzacyj-
ną określoną ustawą o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 13 lipca 1990 r. 
i zastąpioną ustawą z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. 

Plany elektroenergetyczne 

Pierwszy powojenny plan rozwoju energetyki został opracowany już pod koniec 
roku 1945, jednakże przyjęto go dopiero w roku następnym, jako Plan Elektryfikacji 
1947–49. Podstawowym celem planu było: zapewnienie zaopatrzenia w energię 
elektryczną okręgu stołecznego, ośrodków przemysłowych i portów, rozpoczęcie 
procesu powszechnej elektryfikacji wsi, oparcie wytwarzania energii elektrycznej 
na wielkich elektrowniach węglowych i odejście tym samym od budowy małych 
wodnych elektrowni okręgowych. Ważnym celem tego planu była także rozbu-
dowa połączeń między istniejącymi elektrowniami, jako elementami przyszłego 
jednolitego systemu elektroenergetycznego. W roku 1946 łączna moc 361 elektro-
wni wynosiła około 2500 MW, a produkcja energii elektrycznej sięgała 6000 GWh. 
Plan trzyletni zakładał osiągniecie 2900 MW mocy zainstalowanej i produkcję 
8 000 GWh energii elektrycznej. Zakładano też zelektryfikowanie 2500 wsi oraz 
pobudowanie około 6200 km linii SN i 5000 km linii nn, 2082 km linii 110 i 220 kV. 
I rzeczywiście plan został zrealizowany za wyjątkiem 90 procentowego wykonania 
wzrostu mocy zainstalowanej. Należałoby jeszcze dodać, że plan ten był planem 
odbudowy energetyki i przygotowania jej do dalszego rozwoju w ramach planowej 
gospodarki narodowej. 

Niestety dzieje energetyki w późniejszych latach stały pod znakiem niedo-
ceniania przez władze jej priorytetowej roli w rozwoju gospodarczym kraju. 
W kolejnych planach gospodarczych inwestycje energetyczne były chronicznie nie-

Budowa linii 60 kV koło Bydgoszczy, 1948 r.
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dofinansowane. W następstwie tego coraz intensywniej eksploatowano nieekono-
miczne już elektrownie, obniżano częstotliwość i napięcie przesyłanego prądu, a gdy 
to nie wystarczyło rozpoczęto wyłączenia odbiorców. Przede wszystkim bardzo do-
tkliwie odczuwalny był brak środków na rozwój w sieciach elektroenergetycznych. 
Sieci miały przestarzałą strukturę i wykazywały wysokie straty na transformato-
rach, stąd straty sieciowe aż do lat dziewięćdziesiątych sięgały kilkunastu procent. 

Po roku 1945 kierunki rozwoju polskiej energetyki wyznaczyły 3 ustawy z lat: 
1962, 1984 i 1997. 

Ustawa z 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo–energetycznej wywodziła 
się w głównej mierze z regulacji ustawowych z poprzednich lat, takich jak: usta-
wa elektryczna z 1922 r., ustawa o planowej gospodarce energetycznej z 1947 r. 
i dekret o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elek-
trycznej i cieplnej z 1953 r. 

Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej sformułowała po raz 
pierwszy podstawowe zasady ochrony energii i paliw i określiła zadania i obowiąz-
ki w tym zakresie jednostek gospodarczych, administracji i obywateli. 

W połowie lat dziewięćdziesiątych środowisko energetyków rozpoczęło pra-
ce nad nową ustawą energetyczną, którą uchwalono w kwietniu 1997 r. Celem 
ustawy – konstytucji energetycznej – „jest tworzenie warunków do zrównoważo-
nego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego 
i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdzia-
łania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów 
ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz 
ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów”. Gwarantem tych postano-
wień jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołany po raz pierwszy w 1997 r. 
Wcześniej organami nadzoru energetycznego byli minister przemysłu i han-
dlu (ustawa z 1922 r.), Centralny Zarząd Energetyki (ustawa z 1947 r.), Komisarz 
Gospodarki Energetycznej (1949 r.), Państwowa Inspekcja Energetyczna (1951 r., 
dekret z 1953 r.), Państwowy Inspektorat Gospodarki Paliwowo–Energetycznej 
(1961 r.), Główny Inspektorat Gospodarki Energetycznej (1978 r.). 

System elektroenergetyczny

Po roku 1945 pilną sprawą stało się powiązanie istniejących odcinków sie-
ci o różnym zasięgu i napięciach w jeden krajowy system elektroenergetyczny. 
W 1947 r. długość linii o napięciu 100, 110 i 150 kV wynosiła około 1000 km, linii 
60 kV– około 1500 km, linii 30, 40 kV – około 6000 km i linii o napięciach 20, 15, 10, 
8, 6, 5, 3 kV – około 40 000 km. Moc transformatorów sieciowych wynosiła odpo-
wiednio: 150, 110, 100 kV – około 250 MVA, 60 i 40 kV – około 500 MVA. Budując, 
a właściwie łącząc, szczątkowe systemy w całość pod koniec lat czterdziestych 
wybrano napięcie znamionowe 110 kV. W latach 1946–49 wybudowano m.in. linie 
110 kV Poznań – Szczecin, Poznań – Bydgoszcz, Bydgoszcz – Gdańsk, Stalowa Wola 
– Starachowice. Wielką inwestycją energetyczną była pierwsza części linii 220 kV 
Śląsk – Łódź – Warszawa realizowana w latach 1946–1947. Linia ta o długości 
161 km biegła od podstacji w Łagiszy pod Będzinem do podstacji w Janowie pod 
Łodzią. W roku 1951 oddano do eksploatacji linię 220 kV z Łodzi do Warszawy. 
System oczywiście cały czas rozbudowywano w miarę wzrastającego zużycia 
energii elektrycznej. 

W latach 1955–1970 przystąpiono do tworzenia systemu elektroenergetycznego 
opartego na napięciu 220 kV. W latach sześćdziesiątych zainstalowano najpierw 
w systemie znaczną ilość nowych turbozespołów o mocy od 25 do 100 MW. 
Były to m.in. elektrownie: Gorzów, Jaworzno II, Żerań, Czechowice, Ostrołęka, 
Blachownia, Skawina, Konin–Pątnów, Łódź II, Pomorzany, Bielsko–Biała. Tym sa-
mym moc zainstalowana w elektrowniach wzrosła o 3684 MW. Niezbędne było więc 
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stworzenie sieci pozwalającej na ekonomiczny rozdział obciążeń w skali kraju, stąd 
w latach 1961–1970 wybudowano 4400 km linii 220 kV. W połowie lat sześćdzie-
siątych sieć 220 kV była już tak rozbudowana, że wszystkie elektrownie w kraju 
pracowały równolegle. W latach 1960–1970 wybudowano elektrownie z blokami 
125–200 MW: Siersza, Turów, Łagisza, Adamów, Konin, Łaziska. Lata sześćdzie-
siąte w energetyce charakteryzowały się utrzymaniem dynamiki rozwoju sieci 
110 kV, które stopniowo stawały się siecią rozdzielczą. Ponadto w 1950 r. na pod-
stawie ustawy o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli przystąpiono na wielka 
skalę do elektryfikacji Polski. W tym czasie wybrano napięcie 15 kV jako podsta-
wowe napięcie dla sieci SN. Gospodarstwa uspołecznione zelektryfikowano całko-
wicie do roku 1968, a gospodarstwa indywidualne osiągnęły ten stan pod koniec 
lat siedemdziesiątych w okresie tzw. drugiej elektryfikacji. 

Już pod koniec lat pięćdziesiątych zdecydowano, że napięciem wyższym niż 
220 kV będzie napięcie 400 kV wybrane m.in. ze względu na planowane połącze-
nia na tym napięciu z krajami ościennymi. Pierwszą linię 400 kV oddano do użyt-
ku w 1963 r. Była to linia Mikułowa – Joachimów długości 320 km. Natomiast 
od roku 1960 rozpoczęła się równoległa praca z systemami krajów sąsiednich. Polski 
system został połączony z systemem NRD dwutorową linią 220 kV Mikułowa–Berzdorf 
i linią 400 kV z 1975 r., z systemem Czechosłowacji linią 220 kV Skawina–Liskovec 
i linią dwutorową 400 kV z lat 1976–1978 oraz z republikami ZSRR Białoruską 
i Ukraińską liniami 220 kV Białystok–Roś i Zamość – elektrownia Dobrotworskaja 
oraz linią 750 kV z elektrowni atomowej Chmielnickaja–Rzeszów z 1985 r. W 1995 r. 
polski system został połączony z zachodnioeuropejskim systemem UCPTE, a w roku 
2000 system otrzymał połączenie kablem podmorskim z systemem szwedzkim. 

 Jednakże w końcu lat sześćdziesiątych uznano, że napięcie 220 kV jest niewy-
starczające dla przewidywanych zadań krajowej sieci przesyłowej. Podjęto więc de-
cyzję o szerokim wprowadzeniu napięcia 400 kV do sieci przesyłowych. W związ-
ku z tym rozpoczęto intensywną rozbudowę sieci 400 kV kosztem sieci 220 kV. 
W latach siedemdziesiątych sieć 400 kV zaczęła przejmować funkcję krajowej sie-
ci przesyłowej, natomiast w latach 1976–1985 wybudowano 1300 km linii jedno-
torowych 400 kV oraz 550 km linii dwutorowych 400 kV. To właśnie z tego okresu 
pochodzą elektrownie z blokami 360 i 500 MW: Turów, Łagisza, Łaziska, Pątnów, 
Rybnik, Ostrołęka, Kozienice, Jaworzno III oraz pierwsze bloki w Połańcu. 

Wykop pod siłownię Elektrowni Wodnej Włocławek, 1965 r.
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W latach 1990–2000 uruchomiono 4 bloki 360 MW w elektrowni Opole i 3 blo-
ki po 200 MW w elektrowni Turów. Wysoki przyrost mocy w elektrowniach nie 
uchronił jednak polskiej gospodarki przed okresowymi ograniczeniami w dosta-
wach energii elektrycznej, szczególnie w latach 1960–1989. W latach 1989–1992 
na skutek przekształceń systemowych i recesji gospodarczej po raz pierwszy 
w okresie powojennym zapotrzebowanie mocy obniżyło się z 22900 MW w 1988 r. 
do 21500 MW w 1992 r., zaś produkcja energii elektrycznej w tym samym czasie zma-
lała z 145500 GWh do 132 700 GWh. Dopiero w roku 2000 produkcja zbliżyła się do 
poziomu z 1988 r. Ocenia się, że w związku z obniżeniem zapotrzebowania na moc 
i energię elektryczną powstały w polskim systemie rezerwy rzędu 3000–4000 MW. 

Na koniec roku 2004 moc osiągalna polskiego systemu elektroenergetyczne-
go wynosiła 34870 MW – jest to moc zainstalowana w elektrowniach na węgiel 
kamienny, brunatny i w elektrowniach wodnych. Należy wspomnieć, że istnieją 
także niewielkie moce zainstalowane w elektrowniach na gaz i mazut. Szczytowe 
obciążenie w zimie wynosi 22800 MW, a obciążenie letnie 16000 MW. Jeżeli chodzi 
o produkcję energii elektrycznej to w 2004 r. wynosiła ona 154 000 GWh i była 
o 2,3% większa w porównaniu z 2003 r. Krajowy system przesyłowy, tworzą 
linie o napięciu 400 kV, 220 kV i częściowo linie o napięciu 110 kV. System ten 
zasila 19 elektrowni systemowych. Sieć przesyłowa należy do Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych SA i zarządza nią obecnie spółka „PSE – Operator SA” powstała 
w 2004 r., która również koordynuje pracę zamkniętej sieci 110 kV. W Polsce na ko-
niec roku 2004 było 4830 km linii 400 kV, 8119 km linii 220 kV, 45 359 km linii 110 kV. 

Odnotujmy na zakończenie, że polski system elektroenergetyczny (przesyłowy) 
posiada następujące połączenia z systemami krajów sąsiednich:

– z Republiką Federalną Niemiec – cztery połączenia na napięciu 400 kV 
(dwa połączenia z rozdzielnią „Krajnik” – Elektrownia Dolna Odra i dwa 
połączenia z rozdzielnią „Mikułowa” – Elektrownia Turów),

– z Ukrainą – jedno połączenie linią 750 kV do rozdzielni „Widełka”, 
jedno połączenie linią 220 kV,

– z Białorusią – jedno połączenie linią 220 kV,
– ze Słowacją – dwa połączenia liniami 400 kV,
– z Czechami – dwa połączenia liniami 400 kV z rozdzielnią „Widełka”, 

dwa połączenia liniami 220 kV,
– ze Szwecją – jedno połączenie linią kablową prądu stałego 450 kV. 
W końcu roku 2004 polski podsektor dystrybucji liczył 21 spółek dystrybucyj-

nych, w tym 3 koncerny energetyczne. Od stycznia 2005 r. podsektor stanowiło 
14 spółek dystrybucyjnych, w tym 4 koncerny: ENION SA, EnergiaPro Koncern 
Energetyczny SA, ENEA SA, Koncern Energetyczny ENERGA SA. 

Lidia Serbin–Zuba
Archiwum Historyczne Elektroenergetyki Polskiej w Toruniu

Koncern Energetyczny ENERGA SA Oddział Zakład Energetyczny Toruń w Toruniu
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TOWARZYSTWO

NARODZINY TOWARZYSTWA 
Stanisław Filipiak

Pomysł 

Tak to zwykle bywa, że trudno precyzyjnie określić moment, w którym rodzi 
się jakaś idea, czy pomysł konkretnego przedsięwzięcia. Podobnie było z początka-
mi Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. W burzliwych 
czasach przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych również energetyka 
podlegała bardzo intensywnym zmianom. Zlikwidowano okręgi energetyczne, po-
wołano Wspólnotę Energetyki i Węgla Brunatnego po to, by ją równie szybko zli-
kwidować. Poszczególne zakłady energetyczne i elektrownie stały się samodziel-
nymi podmiotami prawnymi. 

W gronie kilku kolegów zaczęliśmy się zastanawiać, czy w tej sytuacji istnieje 
potrzeba powołania organizacji, która pozwoliłaby nam się spotykać i wymieniać 
doświadczenia, a jednocześnie stanowiłaby reprezentację naszych firm i nasze-
go środowiska. Rzuceni na głęboką wodę samodzielności prawnej i ekonomicznej 
(czego bardzo chcieliśmy), nie mieliśmy jednak zbyt dużego doświadczenia 
w korzystaniu z niej. Ponadto otworzyły się w tym czasie drzwi na Zachód i zaczę-
liśmy być poddawani presji zachodnich dostawców aparatury i sprzętu, nie ma-
jąc doświadczenia w handlu w warunkach ostrej konkurencji. Wieloletnia praca 
w okręgach energetycznych stworzyła sytuację, w której znaliśmy się głównie 
w ramach tychże okręgów. Znajomość z kolegami dyrektorami zakładów energe-
tycznych z innych okręgów była już niewielka, sporadyczna i dosyć przypadkowa. 
Potrzeba bezpośredniego poznania się i uzyskania możliwości konfrontowania 
własnych pomysłów z propozycjami kolegów, wydawała się niezbędna. 

Istotnym elementem przemawiającym za pomysłem stworzenia Towarzystwa 
było przekonanie, że energetyka nie przetrwa w tak rozproszonej strukturze, 
że wymogi systemu spowodują powstanie jakiejś organizacji centralnej do zarzą-
dzania systemem elektroenergetycznym, która w sposób naturalny będzie chcia-
ła ograniczyć naszą – dopiero co uzyskaną – samodzielność. Mając świadomość 
nieuchronności i konieczności takiego procesu, warto było pomyśleć o wspólnej 
reprezentacji dystrybucji. Reprezentacji, która w imieniu wszystkich zakładów 
energetycznych przejęłaby rolę mediatora w dyskusjach (zakładaliśmy takie przed 
decyzjami rządowymi), dotyczącymi tego, ile z naszej działalności winno być 
przekazane do centralnego zarządzania systemem, a ile powinno zostać w zakła-
dach jako samodzielnych podmiotach prawnych. 

Słuszność naszych przemyśleń i przesłanek prowadzących do powstania 
Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej potwierdziła rze-
czywistość kolejnych lat przemian w Polsce. 
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Dlaczego taka forma organizacyjna?

Myśląc o stworzeniu wspólnej reprezentacji i platformy do wymiany doświad-
czeń zaczęliśmy intensywnie zastanawiać się, jaka jej forma byłaby najkorzyst-
niejsza. Wielkiego wyboru nie było. W kraju panowała fobia przed odradzaniem 
się zjednoczeń i im podobnych organizacji, uchwalono nawet specjalne prawo, 
które miało temu przeciwdziałać. Ustawa o związkach pracodawców jeszcze nie 
istniała. Izby gospodarcze wymagały znacznie więcej uczestników niż było zakła-
dów energetycznych, a my przyjęliśmy założenie, że będzie to organizacja elitar-
na, dedykowana specjalnie dystrybutorom energii elektrycznej. Brakowało także 
doświadczeń z innych podsektorów. Podobne prace zostały wówczas zapoczątko-
wane wśród elektrociepłowni, z którymi zresztą byliśmy w ciągłym kontakcie. 

Po analizie możliwości prawnych okazało się, że jedyną możliwą formą praw-
nej reprezentacji naszych interesów jest stowarzyszenie. Ustawa o stowarzysze-
niach nakładała jednak szereg ograniczeń. Jednym z nich był zapis stanowiący, że 
członkami stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne, natomiast osoby 
prawne mogą pełnić role członków wspierających. Pomimo tych niedogodności 
postanowiliśmy zaproponować tę formułę i dostosować statut tak, by stworzyć 
taki organ w Towarzystwie, w którym dyrektorzy firm (a równocześnie członkowie 
Towarzystwa z imienia i nazwiska), mogliby się spotykać i wspólnie podejmować 
ustalenia, wprowadzane później w życie przez te same osoby już jako prawnych 
reprezentantów przedsiębiorstw. Pomysł okazał się trafiony i w krótkim czasie 
powstało w energetyce kilka podobnych towarzystw. 

Pierwsze kroki

Kiedy już pomysł wykrystalizował się, przystąpiliśmy do działania. Na po-
czątku 1990 r., jako dyrektor Zakładu Energetycznego Poznań, pozwoliłem sobie 
wystąpić do szefów wszystkich zakładów energetycznych w Polsce ze stosownym 
pismem zapraszającym do współpracy. Poinformowałem w nim o idei powoła-
nia Towarzystwa oraz o założeniach organizacyjnych. Odpowiedziała mniej wię-
cej połowa zakładów, deklarując (z mniejszym lub większym entuzjazmem) chęć 
udziału we wspólnym przedsięwzięciu. Ponieważ liczba ta nas nie satysfakcjono-

Uroczyste spotkanie Członków Założycieli, Poznań 1992 r.
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wała – nie gwarantowała reprezentatywności – ponowiliśmy wystąpienie do tych, 
którzy nie zareagowali. Przypominam, że tego typu inicjatywy nie były wówczas 
mile widziane i traktowano je jako odradzanie się starych struktur nomenklaturo-
wych. W Polsce tamtych lat trwały przetasowania polityczne i określone – również 
polityczne – napięcia i dyskusje wewnątrz firm. Jednak na ponowioną propozycję 
odpowiedziało już około osiemdziesiąt procent firm, co pozwoliło nam rozpocząć 
stosowną procedurę, tj. zaproponować pierwsze spotkanie kolegów dyrektorów 
w sprawie powołania Towarzystwa. To historyczne z dzisiejszego punktu widzenia 
wydarzenie odbyło się 29 sierpnia 1990 r. w Baranowie koło Poznania. 

Oddzielnym problemem, który trzeba było rozwiązać, okazało się usytuo-
wanie siedziby Towarzystwa. Miałem świadomość, że zagadnienie jest istotne, 
i że od dobrej pracy biura i warunków, jakie zostaną stworzone do obsługi admi-
nistracyjnej, w dużej mierze zależy sukces całego pomysłu. Zakładaliśmy, iż nie 
składki (albo tylko w części) będą podstawą finansowania działalności biura, ale 
działalność gospodarcza Towarzystwa prowadzona na rzecz zakładów energetycz-
nych. Mając określone możliwości w tym względzie w Poznaniu, zaproponowałem 
kolegom właśnie to miasto jako siedzibę Towarzystwa i pomysł ten został zaak-
ceptowany. Dyrektorem Biura został pan Andrzej Pazda, który doskonale się w tej 
roli sprawdził, jest znakomitym dyrektorem do dzisiaj i mam nadzieję, że będzie 
nim jeszcze przez wiele lat. 

Rejestracja

Z ciekawszych momentów w procedurze rejestracji naszego stowarzyszenia utkwi-
ła mi w pamięci sama rozprawa w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Na rozprawę sta-
wiliśmy się w trójkę: Jurek Skwara, Darek Poppe i ja. Wezwano nas do małego pokoju, 
w którym nawet nie mieliśmy gdzie usiąść i w trakcie rozprawy – na szczęście krót-
kiej – musieliśmy odpowiadać na bardzo różne pytania sędziego. Sądownictwo wów-
czas również zaczęło się powoli zmieniać, ale przede wszystkim, nie będąc do tego 
kompletnie przygotowanym, zostało zasypane mnóstwem nowych zagadnień, w tym 
i rejestracją stowarzyszeń. Dla większości obywateli naszego kraju, a więc i dla sę-
dziów, energetyka jawiła się jako scentralizowana i monopolistyczna struktura i pytanie, 
po co nam stowarzyszenie, okazało się bardzo istotnym. Pojawił się szereg dziwnych 

Posiedzenie Zarządu w Ślesinie, 1996 r.
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(przynajmniej dla nas) pytań dotyczących celu działania, struktur, finanso-
wania itd. Rozstrzygającą na naszą korzyść okazała się odpowiedź na pytanie, 
czy w wyniku powstania Towarzystwa obniży się cena za prąd. Jak odpowiedzieć na tak 
postawione pytanie? Zastosowaliśmy sprawdzoną technikę i cierpliwie tłumaczyliśmy, 
jak to w wyniku wymiany doświadczeń wzrośnie nasza wiedza, a z nią zwięk-
szy się wydajność, czego efektem będzie spadek kosztów. Efekt końcowy – Polskie 
Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zostało zarejestrowane w dniu 
8 października 1990 r. 

Walka o uznanie w środowisku

Jak się później okazało, rejestracja była zaledwie początkiem problemów, 
z jakimi przyszło nam się zmagać w pierwszych latach działania Towarzystwa. Część 
działaczy politycznych i rządowych przyjęła naszą inicjatywę wręcz wrogo, jako po-
wstanie organizacji, która może tylko utrudnić wdrażanie restrukturyzacji w elek-
troenergetyce. Niestety, przekonywano do tego również niektórych działaczy związ-
kowych, sugerując, że odradza się stara nomenklatura, która chce ponownie rządzić. 

Miałem przyjemność być w tym okresie członkiem pierwszego składu Rady 
Nadzorczej PSE SA i pamiętam do dzisiaj próby deprecjonowania przez przewod-
niczącego Rady naszej organizacji. Za każdym razem, kiedy próbowałem przedsta-
wiać poglądy i stanowisko zakładów energetycznych, sprowadzano mnie na zie-
mię stwierdzeniami, że mogę tylko formułować myśli w swoim imieniu, ponieważ 
PTPiREE jest organizacją na półlegalną, a ja zostałem powołany w skład Rady jako 
Stanisław Filipiak, a nie jako przedstawiciel dystrybucji czy Towarzystwa. Zdecy-
dowanie okres ten wymagał od wszystkich sporej rozwagi w działaniu i wyważenia 
w formułowaniu wspólnych poglądów. Ten drugi aspekt zresztą do dzisiaj pozo-
staje pewnym problemem – bardzo trudno jest uzyskać konsensus w licznym gro-
nie równych partnerów. Oczywiście zwykle zależało to od zagadnienia, które było 
przedmiotem dyskusji na forum Towarzystwa. Jak pamiętam, jednym z takich 
kluczowych momentów we wczesnym okresie działania PTPiREE było powstanie 
PSE SA i zagadnienie przekazania temu podmiotowi sieci przesyłowych, które 

Forum Koordynacyjne Elektroenergetyki, 1996 r.
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w tamtym czasie należały do zakładów energetycznych. Jednocześnie lansowa-
na była teza o konieczności radykalnego zmniejszenia liczby zakładów. Obie decy-
zje były przygotowywane przez rząd i obawialiśmy się, że zostaną wprowadzone 
w życie bez pytania nas o zdanie. Dyskusja nad nimi i próby sformułowania wspólne-
go stanowiska tak mocno poróżniły kolegów, że groziło to rozpadem Towarzystwa. Na 
szczęście Ministerstwo Przemysłu i Handlu, a konkretnie podsekretarz stanu Andrzej 
Lipko, podjęło z nami rozmowy uznając, że PTPiREE stanowi reprezentację dystrybucji. 
W tym miejscu należy wspomnieć, że bardzo nas wówczas wsparli działacze związ-
kowi i właściwie od tego momentu przestaliśmy – przynajmniej dla części z nich – 
być wrogą organizacją. 

Efekt końcowy naszych starań to pamiętne spotkanie Ministerstwa, PSE SA 
i Towarzystwa w ośrodku Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren (popularnie 
zwanego Ząbkami) i osiągnięty tam kompromis, z którego właściwie wszyscy byli 
niezadowoleni, ale który przetrwał prawie dekadę. Niezadowolona była dystrybucja, 
bo musiała oddać sieci przesyłowe. Niezadowolone było Ministerstwo i PSE SA, bo mu-
sieli zgodzić się na pozostawienie dotychczasowej liczby zakładów, a to było niezgodne 
z planami restrukturyzacyjnymi. 

Spotkanie Ministerstwa, PSE SA i Towarzystwa miało kluczowe znaczenie dla 
dalszej działalności PTPiREE. Od tego momentu zaczęto już poważnie trakto-
wać naszą organizację, jako realnego i merytorycznie przygotowanego partnera 
w procesie zmian w polskiej elektroenergetyce. Zaowocowało to później szeregiem 
uzgodnień bardzo istotnych dla dystrybucji – z właścicielem i innymi partnerami 
w elektroenergetyce, ale to już temat do zupełnie innych przemyśleń. 

Stanisław Filipiak
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KAMIENIE MILOWE. SUKCESY I PORAŻKI

ORGANIZACJA ELEKTROENERGETYKI 

Jeden z celów, jakie postawili przed sobą członkowie założyciele w chwili zawią-
zywania Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w roku 
1990, został określony jako kreowanie przemian strukturalnych w elektroenerge-
tyce w Polsce. Powstawały opinie, opracowania i projekty, które były prezentowane 
w trakcie spotkań i konferencji oraz publikowane w prasie. Podejmowano starania, 
by dotrzeć z nimi do przedstawicieli organów państwowych i grup opiniotwórczych. 
Z perspektywy piętnastu lat warto wspomnieć o niektórych, szczególnie dlatego, 
że w większym lub mniejszym stopniu wpłynęły na kształt sektora. 

Początków starań o uzyskanie wpływu na sprawy elektroenergetyki można 
upatrywać w udziale przedstawiciela zakładów energetycznych w powołanym przez 
sejmową Komisję Systemu Gospodarczego, Przemysłu i Budownictwa w marcu 
1990 r., a więc jeszcze przed zarejestrowaniem Towarzystwa, zespole do opracowa-
nia koncepcji zmian systemowych w elektroenergetyce. 

Pierwszym, w którym określono kierunek przekształcania sektora, był raport 
„Reorganizacja sektora elektroenergetycznego w Polsce” z listopada 1992 r. Był on od-
powiedzią na przygotowaną staraniem Ministerstwa Przemysłu opinię o kierunkach 
restrukturyzacji elektroenergetyki. Raport wskazywał m.in. na potrzebę uchwale-
nia pakietu uregulowań prawnych, w tym ustawy Prawo energetyczne, powołania 
i ustalenia zakresu działania Agencji Regulacyjnej, określenia taryf hurtowych, 
wyznaczenia pożądanej i ekonomicznie zasadnej struktury cen energii elektrycznej 
oraz określenie ścieżki dojścia do niej. W raporcie postulowano także uwolnienie 
z dniem 1 stycznia 1994 r. cen energii dla odbiorców finalnych, wskazywano jako 
uzasadnione pozostawienie 33 przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej oraz 
wnioskowano o przyjęcie harmonogramu przekształceń. W grudniu 1992 r. przed-
stawiono raport ministrowi przemysłu i handlu. Konsekwencją było podpisanie 
porozumienia, w którym stronami byli: minister przemysłu i handlu, dyrektorzy 
zakładów energetycznych i prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. W poro-
zumieniu potwierdzono wnioski zawarte w raporcie i ustalono kontynuowanie prac. 

Konferencje i seminaria organizowane przez Towarzystwo, Inowrocław 1997 r.
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W maju następnego roku przedstawiono drugi raport. Zawierał on ramowy 
opis podziału elektroenergetyki na trzy funkcjonalnie określone podsektory, za-
dania przedsiębiorstw energetycznych w tych podsektorach oraz zasady koopera-
cji między nimi. W drugim raporcie wskazano również kierunki i uwarunkowania 
komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w poszczególnych podsektorach. 
Zawierał też listę niezbędnych do ustanowienia przepisów prawa i proponowaną 
kolejność działań restrukturyzacyjnych. 

W latach 1992 – 1993 rezultaty prac kilkuosobowych grup roboczych były wyko-
rzystywane przez przedstawicieli Towarzystwa w pracach powołanej przez ministra 
przemysłu i handlu Grupy Koordynacyjno–Przygotowawczej ds. Restrukturyzacji 
Branży Przemysłu Elektroenergetycznego. W 1993 r. minister przemysłu i handlu 
powołał Grupę ds. Wdrażania Reformy w Sektorze Elektroenergetycznym, w skład 
której wszedł również przedstawiciel Towarzystwa, a merytorycznym wsparciem 
dla niego były opinie ustanowionej w Towarzystwie roboczej grupy konsultacyjnej. 

Przedstawiciele zakładów energetycznych zajęli stanowisko w sprawie przejęcia 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA sieci najwyższych napięć. Sugerowano, 
iż optymalnym rozwiązaniem byłoby przekazanie tych sieci w formie aportów, 
w zamian za akcje spółki przesyłowej. Stanowisko to zyskało aprobatę sejmowej 
Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, lecz Sejm odrzucił projekt przygotowa-
nej przez ministra przemysłu i handlu ustawy w tej sprawie. Ostatecznie, w 1993 r., 
zgodnie z przygotowanymi ze znaczącym udziałem Polskiego Towarzystwa Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej zasadami i harmonogramem, poszczególne zakłady 
energetyczne dokonały transferu majątku przesyłowego do PSE SA. 

Przekształcenie 33 zakładów energetycznych w spółki akcyjne, których wyłącz-
nym akcjonariuszem został w lipcu 1993 r. Skarb Państwa, poprzedziło wypracowa-
nie w ramach Towarzystwa wzorcowych dokumentów, niezbędnych w tym procesie. 

Znaczącym krokiem w przekształceniach w podsektorze dystrybucji energii 
elektrycznej były pierwsze prywatyzacje spółek dystrybucyjnych. Jak dotychczas, 
sprywatyzowano Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny SA – w lutym 2001 roku 
i STOEN SA – w październiku następnego roku. Jednak wspomnieć należy o dzia-
łaniach, prowadzonych także w ramach Towarzystwa, które poprzedziły wspo-
mniane wydarzenia. Łączenie się spółek dystrybucyjnych w grupy prywatyzacyj-
ne, przygotowanie informacji dla potencjalnych inwestorów i sposób prowadzenia 
z nimi rozmów – wszystko to odbywało się z wykorzystaniem informacji uzyska-
nych w atmosferze życzliwej wymiany poglądów na spotkaniach konsultacyjnych, 
w trakcie obrad Rady Towarzystwa i spotkań dyrektorów oraz na posiedzeniach 
komisji, zespołów i doraźnie powoływanych grup roboczych. Potwierdziło się 
ogromne znaczenie bezpośrednich kontaktów oraz fakt, że osobista znajomość 
członków Towarzystwa i pracowników przedsiębiorstw energetycznych ułatwia 
rozwiązywanie zadań. 

W latach 1994 – 2000 dokonywano w poszczególnych spółkach dystrybucyj-
nych przekształceń wewnętrznych. Różne były wizje i różne uwarunkowania, za-
tem zarządy spółek przekształcały nierzadko w odmienny sposób struktury firm, 
którymi zarządzały. Towarzystwo stanowiło środowisko, gdzie można przedstawić 
swój pogląd, zapytać o radę, zapoznać się z doświadczeniami innych. Należy zresz-
tą podkreślić, że Towarzystwo pozostaję do dziś platformą wymiany doświadczeń 
i opinii i jest to istotny element jego działalności. 

Przyjęte 22 lutego 2000 r. przez Rząd RP „Założenia Polityki Energetycznej 
Polski do 2020 roku” stały się podstawą konsolidacji spółek dystrybucyjnych. 
Przedstawiciele Towarzystwa uczestniczyli w opiniowaniu opracowywanych doku-
mentów związanych z tym procesem. Towarzystwo zdecydowanie poparło konso-
lidację poziomą (łączenie przedsiębiorstw w ramach podsektorów) i wypowiedzia-
ło się przeciw konsolidacji pionowej (łączenie wytwórców i dystrybutorów). Takie 
stanowisko zyskało akceptację zarówno ministra gospodarki, jak i prezesa Urzę-
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du Regulacji Energetyki. Do dnia dzisiejszego, w wyniku procesów konsolidacyj-
nych grup przedsiębiorstw energetycznych, powstały ENEA SA w styczniu 2003 r., 
EnergiaPro Koncern Energetyczny SA w kwietniu 2004 r., ENION SA w lipcu 2004 r., 
a od 1 stycznia 2005 r. funkcjonuje Koncern Energetyczny ENERGA SA. W prowa-
dzonej konsolidacji tzw. grupy L–6 oraz spółek łódzkich wykorzystywane są licz-
ne spostrzeżenia z dotychczas przeprowadzonych zmian. Należy się spodziewać, 
że nie będzie to proste powielenie przeprowadzonych restrukturyzacji. 

Model rynku energii

W grudniu 1997 r. podjęto w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej decyzję o wypracowaniu docelowego modelu rynku ener-
gii elektrycznej oraz zasad i kształtu funkcjonowania sektora elektroenergetyki 
w warunkach rynkowych. Model, który w 1998 r. przedstawiło Towarzystwo, był 
pierwszym w Polsce całościowym modelem rynku energii elektrycznej. Wszystkie 
kolejne wersje modelu, które powstały, miały swoje źródło lub co najmniej inspi-
rację, w tym właśnie opracowaniu. Mimo upływu czasu i nowych doświadczeń za-
warte w opracowaniu tezy do dzisiaj stanowią aktualne wskazania do kształtowa-
nia nowoczesnego rynku energii elektrycznej. 

W tym obszarze aktywności Towarzystwa wydają się warte odnotowania 
następujące prace: 

– opinia do rządowego dokumentu pt. „Program wprowadzenia rynku energii elek-
trycznej w Polsce” – przyjęty przez Radę Ministrów 10 kwietnia 2001 r.,

– przedstawienie wniosków z monitorowania usługi bilansowania systemu elek-
troenergetycznego w związku z uruchomieniem 1 września 2001 r. dobowo – go-
dzinowego rynku bilansującego. W latach 2002 –2003 Towarzystwo monitorowa-
ło skutki finansowe wprowadzanych od lipca 2002 r. zmian w zasadach rozliczeń 
na rynku bilansującym. Wyniki przeprowadzonych analiz były podstawą do 
uzyskania korzystnych dla dystrybucji zmian zasad w rozliczeniach,

– opracowanie wzorcowego tekstu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,
– w 1999 r. PTPiREE w ramach konsorcjum, przystąpiło do ogłoszonego przez mini-

stra Skarbu Państwa przetargu na stworzenie Giełdy Energii, jednak konsorcjum 

Uczestnicy konferencji, Rudy Raciborskie 1997 r.



26

to nie zostało wybrane do zorganizowania Giełdy Energii. PTPiREE uczestniczyło 
natomiast w opiniowaniu Regulaminu Giełdy Energii Elektrycznej, która powsta-
ła w listopadzie 1999 r.,

– przygotowanie wzorcowych tekstów umów na zakup energii elektrycznej 
i świadczenie usług przesyłowych między różnymi podmiotami,

– współtworzenie we współpracy z przedstawicielami pozostałych podsektorów 
elektroenergetyki, rynku energii elektrycznej odnawialnej i wytworzonej w sko-
jarzeniu z wytwarzaniem ciepła. Uwieńczeniem tej działalności będzie wprowa-
dzenie od 1 stycznia 2006 r. obrotu świadectwami pochodzenia energii,

– zorganizowanie procesu badawczego przebiegów obciążenia odbiorców ener-
gii elektrycznej i opracowanie pierwszego w historii polskiej elektroenergetyki 
katalogu krzywych obciążenia; zaplanowana na kilka lat praca jest realizowana 
na obszarze całej Polski. 

Towarzystwo może sobie przypisać rzeczywiste przedsięwzięcia zmierzające 
do wprowadzenia rynku energii w Polsce. 17 sierpnia 1998 r. ogłoszono pierwsze 
przetargi na kupno energii elektrycznej. I choć z wielu powodów do zakupu energii 
w wyniku ogłoszonych wtedy przetargów nie doszło, stanowiło to praktyczny krok 
w kierunku zmiany myślenia o rynku energii elektrycznej i o funkcjonowaniu 
elektroenergetyki. Było ukoronowaniem prowadzonych w Towarzystwie przez kil-
ka lat prac poznawczych, analitycznych oraz szkoleń. Jest też dowodem nowator-
skiego myślenia jego członków. 

Kształtowanie cen oraz zasady rozliczeń za moc i energię elektryczną

Jeszcze w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych energetyka zawodowa 
była w Polsce jedną z gałęzi gospodarki, w której bezpośrednia ingerencja polity-
ki zupełnie oderwała ceny od kosztów. Sytuacja finansowa zakładów energetycz-
nych, będąca pochodną zmian cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym braku 
spójnych, uwzględniających interesy wszystkich uczestników obrotu zasad, była 
powodem, dla którego Towarzystwo od samego początku jego powstania podej-
mowało różnego rodzaju działania zmierzające do wprowadzenia w elektroenerge-
tyce mechanizmów ekonomii. Między innymi postulowano przyjęcie systemu cen 
przejrzyście odzwierciedlających koszty, który dostarczałby niezbędnych do racjo-
nalnych zachowań informacji odbiorcom i wszystkim partnerom w wytwarzaniu, 
przesyle i dystrybucji oraz w handlu energią elektryczną. Zaznaczenia wymaga 
fakt, że mimo istotnego postępu, niektóre aspekty tego zagadnienia pozostają na-
dal aktualne. 

Przedstawiciele Towarzystwa uczestniczyli w pracach powołanej w 1994 r. 
przez ministra przemysłu i handlu, Rady ds. Cen Transferowych oraz zespołów ro-
boczych tj. Zespołu ds. Cen Transferowych w Sektorze Elektroenergetycznym oraz 
Zespołu ds. Cen Energii Elektrycznej. Działalność przedstawicieli Towarzystwa 
w Radzie oraz w Zespołach wspomagana była przez powołane w ramach 
Towarzystwa zespoły robocze, w tym: Zespół ds. cen hurtowych, Zespół ds. hurto-
wego rynku energii elektrycznej, Zespół ds. opłat tranzytowych, Zespół ds. opłat 
przesyłowych oraz Zespół ds. umów. 

Rada ds. Cen Tranzytowych, m.in., zatwierdzała przyjmowane od 1995 r. na 
kolejne lata Zasady Hurtowego Obrotu Energią i decydowała o podziale środków 
pomiędzy podsektory. Mimo, że nie wszystkie postulaty zgłaszane przez przedsta-
wicieli Towarzystwa, którzy reprezentowali w niej podsektor dystrybucji, znajdo-
wały poparcie i zrozumienie wśród członków Rady, to jednak udział w niej przed-
stawicieli Towarzystwa miał istotne znaczenie w kształtowaniu zasad rozliczeń 
w obrocie energią elektryczną. 

Właśnie stosownie do sugestii Rady ds. Cen Transferowych w 1996 r. podjęto 
w Towarzystwie prace nad problematyką kształtowania taryf i cen energii elek-
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trycznej dla odbiorców finalnych. Przygotowano opracowanie „Kształtowanie 
i budowa taryf energii elektrycznej dla odbiorców fi nalnych”, przeznaczone do bez-
pośredniego wykorzystania w zakładach energetycznych. Równolegle przedstawicie-
le Towarzystwa współuczestniczyli w przygotowaniach wprowadzenia regionalnie 
zróżnicowanych cen energii elektrycznej. 1 maja 1996 r. wprowadzono zróżnico-
wanie cen hurtowych, zaś od 1 stycznia 1997 r. ceny zależne od obszaru działania 
spółki dystrybucyjnej płacili odbiorcy końcowi. Mimo, że wprowadzone wówczas 
zróżnicowanie cen wynikało jedynie z parametrów systemu elektroenergetycznego, 
należy je odnotować jako początek zmian w stanowieniu cen i przełamanie pierw-
szej bariery na drodze do wdrożenia zasad ekonomii w elektroenergetyce. 

Kontynuacją przekształceń systemu gospodarczego w Polsce, zapoczątkowa-
nych w 1989 r., były zmiany – w 1997 r. – przepisów o cenach i przyjęcie ustawy 
Prawo energetyczne. W miejsce cen energii elektrycznej stanowionych odgórnie 
przez ministra finansów, niezbędne stało się przygotowanie wniosku o ustano-
wienie cen przez przedsiębiorstwa energetyczne. W przeprowadzonych, w ramach 
Towarzystwa, konsultacjach zakłady energetyczne uzyskały istotne wsparcie 
w przygotowaniu pierwszego samodzielnego wniosku o zmianę cen energii elek-
trycznej skierowanego do ministra finansów. 

Wraz z zaprzestaniem od 1 stycznia 1999 r. stanowienia przez ministra finan-
sów cen urzędowych energii elektrycznej, niezbędne stało się włączenie w opra-
cowanie przez zakłady energetyczne pierwszej taryfy energii elektrycznej. Brak 
doświadczenia, który wystąpił zarówno w spółkach dystrybucyjnych kształtują-
cych taryfę, jak i u zatwierdzającego – w Urzędzie Regulacji Energetyki, był dużym 
utrudnieniem. M.in. najpierw w ramach PTPiREE w 1998 r., a następnie w latach 
1999 i 2003 przygotowano założenia do opłat za przyłączenie do sieci elektroener-
getycznej, dwukrotnie (w latach 2000 i 2003) przygotowano wzorcowy tekst taryfy 
spółek dystrybucyjnych. Na gorąco, w miarę potrzeb organizowano spotkania kon-
sultacyjne, także z udziałem przedstawicieli URE, które ułatwiły zakładom energe-
tycznym opracowanie taryf i przygotowanie odpowiednich wniosków taryfowych. 

Na kształtującym się w latach 1998 – 1999 rynku, znoszącym monopol 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA na hurtowy obrót energią elektryczną, 

Spotkanie kontrolerów w Nałęczowie, 1998 r.
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przy jednoczesnym wycofaniu uprawnień ministra finansów do stanowienia cen 
urzędowych, wystąpiło zagrożenie odmowy zakupu drogiej energii elektrycznej 
z kontraktów długoterminowych, zawartych przez PSE SA z wytwórcami. 
Dla uniknięcia zagrożeń w ciągłości dostaw energii elektrycznej na skutek grożą-
cego w 1999 r. deficytu finansowego w sektorze, kierując się poczuciem odpowie-
dzialności przedłożono długofalowy interes całego sektora elektroenergetyczne-
go nad doraźny interes przedsiębiorstw dystrybucyjnych, i tym samym odegrano 
kluczową rolę w zawarciu porozumienia zwanego sektorowym. W ramach tego 
porozumienia zostały uzgodnione szczególne warunki działania przy założonym 
w roku 1999 deficycie finansowym sektora. 

W sprawach stanowienia cen problemem jest nadal subsydiowanie skrośne 
między grupami odbiorców. Aktualnie, w ramach Zespołu ds. ograniczenia sub-
sydiowania skrośnego, prowadzone są analizy, których celem jest określenie roz-
miarów subsydiowania skrośnego pomiędzy grupami taryfowymi oraz wskazanie 
sposobów jego ograniczenia. 

Piotr Begier

OD ADMINISTROWANIA 
ELEKTROENERGETYKĄ

DO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Barbara Kołodziejczyk, Łódź 

 
Od 1990 r., w następstwie zmiany systemu polityczno – gospodar-

czego, w polskim systemie elektroenergetycznym zachodziły istotne 
przemiany. Rozpoczęła się restrukturyzacja sektora poprzez rozdzie-
lenie wytwarzania i dystrybucji z pionowo zintegrowanych okręgów, 
umocnienie przesyłu poprzez przekazanie majątku najwyższych napięć 
z zakładów energetycznych do PSE SA.

Elektrownie i zakłady energetyczne stały się samodzielnymi 
podmiotami prawa. Dotychczasowa efektywność ekonomiczna pro-
jektowana dla sektora jako całości, musiała ulec syntezie na po-
szczególne podsektory i wreszcie przedsiębiorstwa energetyczne. 
Rozwiązania ekonomiczne z konieczności wyprzedzały formalne ure-
gulowania prawne – stąd decyzja o powołaniu PTPiREE, w ramach 
którego podsektor mógł wypracować stanowiska, opinie czy wręcz 
proponować określone rozwiązania, jest nie do przecenienia. 

Pierwszy okres, trwający do 1 maja 1996 r., to okres obowiązy-
wania jednolitego dla całego kraju cennika na energię elektryczną za-
twierdzanego decyzją ministra finansów. Wobec znacznego zróżnico-
wania spółek dystrybucyjnych (mierzonego chociażby gęstością linii, 
odbiorców, gęstością powierzchniową sprzedaży energii, wielkością 
majątku czy stopniem zurbanizowania), jak i przyjętego sposobu 
organizacji obrotu hurtowego energią, regulatorem wewnątrz sekto-
ra były „Zasady rozliczeń między wytwórcami, PSE SA i spółkami 
dystrybucyjnymi”, a później „Zasady hurtowego obrotu energią elek-
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tryczną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym” zatwierdzone 
przez ministra przemysłu i handlu. Spółki dystrybucyjne poprzez 
zespoły specjalistów powoływane w ramach PTPiREE włączyły się 
bardzo czynnie do współtworzenia tych zasad. Do roku 1994 spół-
ki rozliczały się z PSE SA za tzw. zamówioną energię elektryczną 
(będącą nośnikiem mocy), której cena była dla spółki dystrybucyj-
nej najistotniejszym parametrem regulacyjnym, mającym znaczący 
wpływ na jej kondycję ekonomiczną. Werbalnie zapis w „Zasadach...” 
uzależniał poziom tej ceny dla poszczególnych spółek lub później ich 
grup (było ich 6) od „warunków techniczno – ekonomicznych, wiel-
kości i struktury sprzedaży oraz poziomu kosztów normatywnych”. 
Zapis ten należało jednak przełożyć na metody i liczby, które tym 
samym zmniejszyły rolę uznaniowości poprzez wprowadzenie ele-
mentów obiektywizmu. Zespół PTPiREE, we współpracy z PSE SA, 
sięgał do prostych metod taksonometrycznych, jak i złożonych eko-
nometrycznych. Z jednej strony budowane były modele uzasadniają-
ce poziom kosztów funkcjonowania spółek, czy kształtowanie strat 
sieciowych, przy jednoczesnym poszukiwaniu parametrów najlepiej 
je objaśniających oraz modele prognostyczne sprzedaży energii elek-
trycznej, a z drugiej należało brać pod uwagę tzw. uwarunkowania 
historyczne poszczególnych spółek. Zagadnienie było szczególnie trud-
ne – każda spółka miała swoje głęboko uzasadnione racje, a zespół 
zaproponować miał rozwiązanie o charakterze obiektywnym. Natu-
ralnym miejscem oceny wyników pracy zespołów było Forum Dyrek-
torów Ekonomicznych, którego miałam przyjemność być członkiem, 
pod przewodnictwem wspaniałego, wysoko cenionego przez środo-
wisko dyrektora Ryszarda Drozda. To właśnie na Forum zbieraliśmy 
pierwsze cięgi, szczególnie od tych kolegów, dla których wartości mo-
delowe nie były przekonywujące. No cóż, model z istoty tylko przy-
bliża rzeczywistość i zawsze niesie ze sobą określony błąd, ale jako 
obiektywne narzędzie daje możliwość analiz porównawczych, przez 
co inspiruje do poszukiwania przyczyn odchyleń, ich eliminowania, 
bądź prowadzi do ulepszania modelu. 

Od 1995 r. w wyniku prac nad rynkiem energii elektrycznej 
w Polsce w rozliczeniach za energię między PSE SA i spółkami 
dystrybucyjnymi zaczęła obowiązywać taryfa hurtowa, której staw-
ki zróżnicowane w porach roku i strefach czasowych doby były jed-
nolite dla wszystkich spółek dystrybucyjnych – koszty zakupu były 
więc prostą funkcją struktury poboru energii. Najważniejszy dla 
podsektora dystrybucji stał się wówczas „współczynnik X” wyra-
żający udział spółek w przychodach ze sprzedaży energii elektrycz-
nej odbiorcom finalnym oraz trafne zaplanowanie ilości i wartości 
energii sprzedanej w poszczególnych grupach taryfowych. Zespoły 
pracujące w ramach PTPiREE wykonywały w związku z tym wiele 
prac analitycznych dla potrzeb przedstawicieli podsektora dystrybu-
cji w powołanej decyzją Ministerstwa Przemysłu i Handlu Radzie 
ds. Cen Transferowych. Zadania Rady były bardzo trudne – jak każ-
de „sprawiedliwe dzielenie bochenka chleba”. Niewątpliwym suk-
cesem przedstawicieli spółek było uzasadnienie potrzeb podsektora 
dystrybucji w 1995 roku na poziomie x = 0,26 – 74% przychodów 
ze sprzedaży pozostawało do wyznaczenia średniej ceny w tary-
fie hurtowej i poziomu opłat za przesył. Wraz z uproszczeniem za-
sad rozliczeń w obrocie energii elektrycznej, coraz bardziej złożone 
stały się opłaty za przesył i tranzyt energii. I właśnie na sposobie 
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stanowienia tych opłat koncentrowały się prace kolejnych zespołów 
– opłaty za przyłączenie do systemu, współczynniki opłat za infra-
strukturę z natury rzeczy były zróżnicowane dla poszczególnych 
spółek, zgodnie z przyjętą metodologią alokacji kosztów systemu 
przesyłowego na poszczególne jego elementy, łączące go z systemem 
rozdzielczym. Oczywiście przy takim stanowieniu cen Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu miało na mocy „Zasad...” możliwość wprowa-

dzenia mechanizmów korygujących ceny w określonej sytuacji finan-
sowej poszczególnych spółek, po zaciągnięciu opinii przedstawicieli 
PTPiREE. W podsektorze dystrybucji zderzyły się, bowiem dwa syste-
my ekonomiczne: z jednej strony w sferze kosztów – rynkowe otocze-
nie i zindywidualizowane koszty funkcjonowania spółki, a z drugiej – 
w sferze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom finalnym – system 
stanowienia cen oparty na przeciętnym w kraju koszcie wytworzenia, 
przesyłania i dystrybucji. Zderzenie tych dwóch systemów prowadzi-
ło do istotnego zróżnicowania kondycji ekonomicznej spółek. I znów, 
zespół specjalistów powołanych w ramach PTPiREE we współpracy 
z PSE SA podjął pracę nad uzależnieniem cen dla odbiorców final-
nych od uzasadnionych kosztów dostarczania energii przez poszcze-
gólne spółki. Należy podkreślić, że odejście od jednolitego krajowego 
cennika na energię elektryczną było trudnym procesem. Biorąc pod 
uwagę wielorakie parametry charakteryzujące spółki dystrybucyjne 
i warunki ich działania, wyróżniono cztery grupy spółek (regiony) 
i dla odbiorców zaopatrzeniowych wprowadzono regionalne zróżni-
cowanie cen. Ze względów społecznych ceny dla odbiorców bytowo 
– komunalnych były nadal jednolite w całym kraju. Z dniem 5 maja 
1996 r. weszły w życie regionalne cenniki na energię elektryczną. 
Był to krok w dobrym kierunku, ale zaliczenie spółki do cenowego re-
gionu budziło wiele kontrowersji, a ograniczenie zróżnicowania cen 
tylko do odbiorców zaopatrzeniowych zaledwie w części eliminowało 

Czasem Członkowie Towarzystwa przechodzą na emeryturę
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negatywne skutki uśrednionego sposobu stanowienia cen. 
Przełomem w funkcjonowaniu sektora w szczególności w sta-

nowieniu cen w wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji był początek 
1999 r., kiedy to weszły w życie taryfy dla energii elektrycznej opra-
cowane przez przedsiębiorstwa energetyczne, a zatwierdzone decyzją 
prezesa URE. 

Stanowienie cen na energię elektryczną oraz opłat i stawek 
za przesył i dystrybucję stało się odtąd indywidualną sprawą przed-
siębiorstwa, a jego bezpośrednie kontakty z URE nabierały coraz 
większej wagi. Równolegle pojawiły się we współpracy z URE proble-
my wspólne dla podsektora dystrybucji; opinie czy propozycje rozwią-
zań były przedmiotem pracy specjalistów w ramach PTPiREE. Można 
by wymienić tu takie zagadnienia, jak: algorytm rozliczania kosztów 
tranzytu energii między spółkami, obciążania spółek kosztami gene-
racji wymuszonej, modelowe koszty funkcjonowania spółek uznane 
jako uzasadnione przy stanowieniu cen, koszty godzinowego ryn-
ku bilansowego, alokacja kosztów na poszczególne grupy odbiorców 
w aspekcie zmniejszania, subsydiowania skrośnego. 

Ta garść wspomnień, o współpracy przedstawicieli spółek dystry-
bucyjnych w ramach naszego Towarzystwa wskazuje, iż przeszliśmy 
wspólnie trudną drogę przemian od ekonomii księżycowej ku rynkowi 
energii elektrycznej. 

Myślę, że dla wszystkich zaangażowanych w ten proces, praca ze-
społowa była cennym doświadczeniem i swoistą przygodą zawodową 
– dla mnie na pewno tak. 

Barbara Kołodziejczyk
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Prawo energetyczne

Prace nad ustawą Prawo energetyczne przedstawiciele Towarzystwa podjęli 
w 1992 r. Pierwszym krokiem było opracowanie przez powołany w ramach PTPiREE 
Zespół ds. Prawa energetycznego, na podstawie uwag zgłoszonych przez zakłady 
energetyczne, opinii w sprawie projektu ustawy Prawo energetyczne z maja 1992 r. 
Był to początek długich i żmudnych prac nad projektem ustawy energetycznej oraz 
związanych z nim aktów prawnych. Dla przygotowania kolejnych, licznych opinii, 

uwag i sugestii związanych najpierw z projektami, a potem z samą ustawą oraz 
projektami aktów wykonawczych, powołanych zostało kilka zespołów. W trakcie 
prowadzonych prac odbywały się konsultacje i uzgodnienia z wszystkimi zakła-
dami energetycznymi. Ze względu na wagę sprawy zajmowała się nią wielokrotnie 
Rada Towarzystwa. Ustawa Prawo energetyczne po wielu staraniach uchwalona 
została przez Sejm 10 kwietnia 1997 r., zaś w życie weszła 4 grudnia tegoż roku. 
Od tego czasu była nowelizowana 26 razy, zaś wynikające z nich poszczególne 
przepisy wchodziły w życie w 24 terminach. Przedstawiciele Towarzystwa uczest-
niczyli i uczestniczą do dnia dzisiejszego w pracach nad kolejnymi nowelizacjami 
tej ustawy. Warto podkreślić, że część postulatów środowiska, niektóre po kilku 
latach starań, znalazły uznanie parlamentarzystów i zostały wpisane w ustawę. 

Przygotowania do wdrożenia kompleksu przepisów prawnych dotyczących 
obszaru energii poprzedzone były licznymi analizami i porównaniami z prze-
pisami obowiązującymi w innych krajach. Szczególnie odnosi się do przepisów 
wykonawczych. W latach 1997–1998 wykonano siłami przedstawicieli spółek dys-
trybucyjnych ogromną pracę. Przygotowano projekty rozporządzeń w sprawie: 
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, 
pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług 
przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych 
obsługi odbiorców; w sprawie szczegółowych zasad kalkulacji taryf oraz zasad rozli-
czeń w obrocie energią elektryczną, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami 
w lokalach; w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez 
przedsiębiorstwa energetyczne oraz wzorów protokołu kontroli i upoważnień do 

Konferencja „Polskie Doświadczenia Regulacyjne w Energetyce”, Mikołajki 2000 r.
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przeprowadzania kontroli; w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i cie-
pła ze źródeł niekonwencjonalnych oraz zakresu tego obowiązku. Projekty prze-
kazano do Ministerstwa Gospodarki. Należy odnotować, że wiele proponowanych 
przez Towarzystwo rozwiązań znalazło uznanie i zostało umieszczonych w przepi-
sach. Do wielu innych projektów rozporządzeń przygotowano i przekazano opinie. 
Marka Towarzystwa jest w Ministerstwie Gospodarki wysoko ceniona i praktycz-
nie na wszystkie konferencje uzgodnieniowe proponowanych przepisów z obszaru 
elektroenergetyki zapraszani są przedstawiciele Towarzystwa, a ich opinie są wni-
kliwie rozważane. 

Założenia polityki energetycznej

Od 1999 r. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
aktywnie uczestniczyło w przygotowaniu długoterminowych prognoz rozwoju 
gospodarki paliwami i energią oraz tez do dokumentów określających politykę ener-
getyczną państwa. Efektem starań w tej sferze było przekazanie do Ministerstwa 
Gospodarki w 1999 r. projektu „Założeń Polityki Energetycznej Polski do roku 2020”, 
który po międzyresortowych uzgodnieniach, został przyjęty przez Radę 
Ministrów 22 lutego 2000 r. Pod koniec roku 2001 przekazano na ręce ministra 
gospodarki Jacka Piechoty zrealizowane w ramach umowy wielostronnej opracowa-
nie pt. „Analiza realizacji założeń polityki energetycznej Polski do roku 2020 oraz 
projekt krótkoterminowej prognozy rozwoju sektora energii”. Po przedstawieniu 
w marcu 2002 r. wykonanego przez Ministerstwo Gospodarki i URE projektu 
„Oceny realizacji i korekty założeń polityki energetycznej Polski do roku 2020”, 
przedstawiciele PTPiREE opracowali stanowisko podsektora dystrybucji. Szczegól-
nie odniesiono się do nakreślonych w dokumencie zamierzeń rządu wobec pod-
sektora dystrybucji energii elektrycznej w zakresie restrukturyzacji, prywatyzacji 
i prowadzenia polityki cenowej. 

Z końcem 2004 r. powstało opracowanie „Długoterminowa prognoza rozwo-
ju gospodarki paliwami i energią do roku 2025 w części dotyczącej problematyki 
podsektora dystrybucji i energii elektrycznej”. W nawiązaniu do kierunków roz-
woju wskazanych w opracowaniu rządowym „Polityka Energetyczna Polski 
do roku 2025” zawarto prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną i usługi 
jej przesyłania, wskazano potrzeby rozwoju sieci i związane z tym nakłady 
inwestycyjne oraz podano proponowane przez podsektor dystrybucji rozwiązania, 
dotyczące działalności sieciowej i działalności operatorów systemów dystrybucyj-
nych. Opracowanie Towarzystwa, jak się wydaje, uzupełniło dokument rządowy, 
przyjęty przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 r. 

Piotr Begier
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FORUM DYREKTORÓW EKONOMICZNYCH 
Ryszard Drozd, Lublin

Rys historyczny

Zachodzące zmiany ustrojowe, pierwsze problemy prywatyzacji 
i komercjalizacji, zmiany strukturalne i organizacyjne w przedsię-
biorstwach stworzyły potrzebę powstania takiego podmiotu, który 
reprezentowałby spójne stanowisko sektora elektroenergetycznego 
w Polsce. Stąd pomysł grupy dyrektorów zakładów energetycznych 
powołania Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej. Wówczas jeszcze sądzono, że zagadnienia ekonomiczne 
nie są tak istotne i pojawią się w kręgu zainteresowań Towarzystwa 
w terminie późniejszym. 

Jednak rzeczywistość pokazała, że narastające problemy ekono-
miczne w różnych obszarach nie mogą czekać i istnieje pilna potrzeba 
ich rozwiązania już na początku zaistnienia i to w bardzo ważnych 
dla dystrybucji zagadnieniach. 

Wraz z powołaniem przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu 
w roku 1990 spółki akcyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne poja-
wiły się pierwsze problemy do rozstrzygnięcia przez poszczególne 
sektory elektroenergetyczne. PSE SA, już na początku swojego istnie-
nia, podjęły prace związane z opracowaniem projektu zasad regulują-
cych problemy rozliczeń za energię elektryczną w sektorze energetyki. 
Wymagało to zarówno przedstawienia ze strony dystrybucji swoje-
go stanowiska, jak również udziału w pracach nad tym projektem 
przedstawicieli PTPiREE. Zarząd Towarzystwa powołał wtedy grupę 
składającą się głównie z dyrektorów ekonomicznych zakładów ener-
getycznych, która wzięła udział w tych pracach. W skład tego zespo-
łu weszły: Barbara Kołodziejczyk, Bożena Kozak i Iwona Stus oraz 
Ryszard Drozd, Andrzej Pieszczyk, Jacek Sumera i Krzysztof 
Kalinowski. Efektem było opracowanie w 1991 r. „Zasad…”, przyję-
tych do realizacji od 1 stycznia 1992 r. Było to pierwsze działanie 
ekonomistów w pracach Towarzystwa. 

Jak już wspomniano, ten pierwszy okres to również czas podej-
mowania różnego rodzaju prób zmian strukturalnych i organizacyj-
nych. Na przełomie lat 1992 i 1993 podjęte zostały działania ma-
jące na celu reorganizację podsektora dystrybucji. Wiadomo było, 
że zakłady energetyczne zostaną przekształcone w spółki akcyjne 
Skarbu Państwa. Jednak wyłonił się pewien problem – ile tych spó-
łek ma być. Padały różne propozycje: pięć, dziewięć, dwanaście, 
czy trzydzieści trzy. Ogólnie przeważała tendencja za ograniczeniem 
ich liczebności. Stąd, Zarząd i Rada Towarzystwa musieli wyrazić 
swój pogląd z odpowiednim uzasadnieniem. Wtedy również zde-
cydowano, że zostanie powołany zespół złożony przede wszystkim 
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z ekonomistów, który pod nadzorem i w oparciu o metodę opracowaną 
przez firmę konsultingową, przeprowadzi symulacje pod kątem uzy-
skania najlepszych wskaźników ekonomicznych podsektora w zależ-
ności od ilości spółek dystrybucyjnych. Przez okres pięciu dni dwuna-
stoosobowa grupa wraz z przedstawicielami prowadzącej symulacje 
firmy przeprowadziła w Baranowie koło Poznania analizy dla różnych 
wariantów ewentualnych konsolidacji zakładów, by w konsekwencji 
przygotować dla kierownictwa Towarzystwa stanowisko z odpowied-
nim uzasadnieniem. Zdecydowano, że przekształcenie wszystkich 
zakładów energetycznych w spółki Skarbu Państwa jest rozwiązaniem 
najbardziej efektywnym. To stanowisko wykorzystano w dalszych 
rokowaniach z Ministerstwem Przemysłu i Handlu. 

Te, być może wybiórcze, sytuacje spowodowały, że problemy 
związane z ekonomią jednostek organizacyjnych zgrupowanych 
w PTPiREE oraz w całym podsektorze dystrybucji miały znaleźć swoje 
właściwe miejsce w działalności Towarzystwa. Za zgodą jego władz, 
w dniach 5 i 6 października 1993 r., odbyło się w Muszynie pierwsze 
spotkanie wszystkich dyrektorów zajmujących się ekonomią spółek. 
Zorganizowało je kierownictwo Zakładu Energetycznego w Tarnowie. 
W spotkaniu, pod ogólną nazwą „Narada Dyrektorów Ekonomicz-
nych”, wzięli udział dyrektorzy ds. ekonomicznych, finansowych, han-
dlowych i innych, w zależności od przyjętej w danej spółce struktury 
organizacyjnej. Już tylko zbieranie informacji do programu narady po-
kazało, jakie problemy mogą się znaleźć w kręgu zainteresowań jej 
uczestników. Były to: ceny energii elektrycznej, kondycja ekonomicz-
na spółek, problemy zatorów płatniczych, sprawy płacowe. Te właś-
nie tematy były poruszane na naradzie. Jednak nie one zdominowały 
to spotkanie. Zebrani zaproponowali, aby tego typu narady nabra-
ły charakteru cyklicznego, by było to forum, które byłoby w stanie 
przygotować odpowiednie stanowiska w zakresie ekonomii, mogące 
pomóc Zarządowi Towarzystwa w podejmowaniu decyzji dotyczą-

Dyskusja nad strukturą sektora dystrybucji, Baranowo 1992 r.
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cych firm, czy podsektora, mogło być również potencjalnym źródłem 
doradców i ekspertów ekonomicznych w problemach związanych z ob-
rotem energią elektryczną. Innym celem byłaby także możliwość dys-
kusji oraz wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących problemów: 
cenowych, zadłużeń, funkcjonowania służb skarbowych, czy innych 
organów. Nie mniej ważnym celem tych spotkań byłaby możliwość 
integracji uczestników, którzy poza ofi cjalnymi spotkaniami mogliby na 
bieżąco wymieniać poglądy, dokonywać wymiany różnych dokumen-
tów, służyć sobie wzajemnie radą. Zebrani doszli również do wniosku, 
że powinni wybrać ze swojego grona przedstawiciela do kontaktów 
z kierownictwem Towarzystwa. W przeprowadzonych wyborach zebra-
ni wybrali na swojego lidera (dziekana) Ryszarda Drozda z Lublina. 

Zarząd Towarzystwa przyjął zaproponowane stanowisko 
i wprowadził do swojej struktury organizacyjnej Forum Dyrektorów 
ds. Ekonomicznych, później przekształcone w Forum Dyrektorów 
Ekonomicznych i Obrotu Energią.

Od spotkania w Muszynie narady dyrektorów ekonomicznych weszły 
do stałego programu działania Towarzystwa. W pierwszym okresie or-
ganizowane były średnio cztery razy do roku. W późniejszym okresie 
dwa, trzy razy w roku. Organizatorami narad były poszczególne spółki 
dystrybucyjne, wspólnie z Biurem Towarzystwa. Spotkania były proto-
kołowane, a protokoły oraz wnioski z narad przekazywane kierowni-
ctwu Towarzystwa oraz wszystkim zainteresowanym spółkom. 

Jest sprawą oczywistą, że działalność tego gremium nie ograni-
czała się jedynie do narad. Przez cały czas funkcjonowały różnego 
rodzaju zespoły i komisje problemowe powoływane w trakcie spot-
kań, akceptowane przez Zarząd Towarzystwa. Przygotowywały one 
różnego rodzaju dokumenty, materiały czy analizy dla potrzeb władz 
Towarzystwa, spółek, jak i na spotkania plenarne Forum. 

Trudno byłoby omówić, w tak skrótowym materiale, wszystkie 
zagadnienia czy problemy, jakie przez okres ponad dziesięciu lat były 

Tak się zaczęło Forum Dyrektorów Ekonomicznych, Baranowo 1992 r.
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tematem zainteresowań tego gremium. Były jednak i takie zagad-
nienia, które przez cały ten okres dominowały w programach narad, 
rozważaniach czy dyskusjach mających na celu ustalenie kierunków 
działań. Warto o tym wspomnieć chociażby w skrócie. 

Jak już wspomniano, w 1991 r. zostały opracowane „Zasady rozli-
czeń pomiędzy podsektorami energetyki”. Jak zwykle, pierwsze opra-
cowanie miało szereg uwag, w tym również dystrybucji. Poruszano 
ten temat już na pierwszym spotkaniu dyrektorów ekonomicznych. 
Stąd, dla oceny powyższych „Zasad…” i propozycji korekt, powo-
łano zespół pod przewodnictwem dyrektora Jacka Sumery. Było to 
dobre posunięcie, gdyż decyzją Nr 52 ministra przemysłu i handlu 
z 13 grudnia 1993 r. powołano resortowy Zespół do weryfika-
cji opracowanych „Zasad…” pod przewodnictwem przedstawiciela 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu dyrektora Wiesława Pawliottego, 
a w skład którego ze strony dystrybucji weszli wiceprezes Towarzystwa 
Dariusz Lubera i Ryszard Drozd. Mieli więc oni potrzebne materia-
ły do pracy w tym zespole. Niezależnie od tego nasi przedstawicie-
le na najbliższych naradach dyrektorów ekonomicznych informowali 
o pracy zespołu, a w wyniku dyskusji uzyskiwali potrzebne wiado-
mości do zajmowania określonego stanowiska. 

Dyżurnym tematem spotkań plenarnych były problemy cen zwią-
zanych z obrotem energią elektryczną pomiędzy PSE SA a spółkami 
dystrybucyjnymi. Ceny zakupu energii z PSE SA, taryfa hurtowa, 
opłaty przesyłowe i tranzytowe to zagadnienia, którymi zajmowało 
się szereg naszych kolegów przygotowujących różnego rodzaju anali-
zy i opracowania. 

Z wnioskami zapoznawano uczestników narad, a także były 
one prezentowane innym zainteresowanym. Do najbardziej aktyw-
nych osób przy rozwiązywaniu tych problemów należy zaliczyć: 
Iwonę Stus i Barbarę Kołodziejczyk oraz Andrzeja Pieszczyka, Jacka 
Sumerę, Krzysztofa Kalinowskiego, Henryka Małeckiego, Jarosława 
Ciechanowicza i Zenona Karwowskiego. 

W pierwszym okresie funkcjonowania energetyki w nowych wa-
runkach po roku 1990 okazało się, że na ekonomikę przedsiębior-
stwa energetycznego znaczący wpływ mają zagadnienia związane 
z wdrażaniem nowego modelu rynku energii elektrycznej. Wymusiła 
to decyzja dotycząca restrukturyzacji sektora energetycznego oraz 
konieczność podjęcia prac uwzględniających docelowe urynkowienie 
energii elektrycznej. Już 30 września 1993 r., decyzją Nr 40 mini-
stra przemysłu i handlu powołano Zespół ds. sterowania pracami nad 
opracowaniem oraz wdrożeniem modelu rynku energii elektrycznej 
w sektorze elektroenergetycznym. Do pracy w tym Zespole, 
kierowanym przez prezesa zarządu PSE SA Jana Popczyka, Zarząd 
Towarzystwa wyznaczył panią Barbarę Kołodziejczyk i Ryszarda 
Drozda. Nie była to jednak ostatnia decyzja związana z wpro-
wadzeniem nowych rozwiązań w energetyce. Decyzją Nr 25/94 
ministra przemysłu i handlu z dnia 18 lipca 1994 r. powołano 
skład Rady ds. Cen Transferowych w sektorze elektroenergetyki. 
W skład tej Rady został powołany Prezes Towarzystwa Stanisław 
Filipiak, do Zespołu ds. Cen Energii Elektrycznej powołano wiceprezesa 
Dariusza Luberę i Iwonę Stus, a do Zespołu ds. Hurtowego Rynku 
Energii Elektrycznej wiceprezesa Romana Kuczkowskiego i Ryszarda 
Drozda. Rada ds. Cen Transferowych oraz związane z nią zespoły 
funkcjonowały do czerwca 1999 r. Wspominając o tych decyzjach 
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musimy mieć świadomość, że członkowie zespołów musieli mieć 
zaplecze, które dostarczałoby im niezbędnych materiałów do re-
prezentowania swojego otoczenia. I właśnie takim zapleczem było 
Forum Dyrektorów Ekonomicznych. Z jednej strony ww. członkowie 
zespołów informowali na bieżąco o przebiegu prac, z drugiej strony 
otrzymywali odpowiedni zasób informacji, wynikający z dyskusji, 
a także dokonanych ustaleń czy wniosków. 

Od początku lat dziewięćdziesiątych jednym z najważniejszych 
tematów Forum Dyrektorów Ekonomicznych były problemy zatorów 
płatniczych. 

Windykacja należności za energię elektryczną przez zakłady ener-
getyczne, to problem, który narastał latami w całym sektorze. Naj-
większe problemy występowały z odbiorcami przemysłowymi, na 
ogół państwowymi oraz odbiorcami regulującymi należności z budże-
tu państwa. Sytuację komplikował również fakt, że w występujących 
przypadkach najczęściej stosowane były reguły polityczne, a nie eko-
nomiczne. Największym problemem było to, że zakłady energetyczne, 
które jako jedyne, pobierając opłaty za zużytą energię elektryczną, 
opóźniały się z płaceniem należności dla PSE SA, a ci dla wytwór-
ców energii, pomimo, że zarówno zakłady, jak i PSE SA zaciągały 
kredyty bankowe, by tę sytuację opanować. Doprowadziło to do trud-
nych i niekończących się negocjacji pomiędzy stronami, praktycznie 
przynoszących niewielkie efekty. Sytuacja narosła do tego stopnia, 
że minister przemysłu i handlu powołał w lutym 1994 r. specjalny 
trójstronny zespół, którego celem było znalezienie rozwiązań proble-
mu przeterminowanych należności i innych zobowiązań między stro-
nami. Ze strony dystrybucji Zarząd Towarzystwa skierował do tych 
prac, na wniosek Forum, kolegów dyrektorów: Marka Bartoszewicza 
i Henryka Małeckiego. Jak już wspomniano, temat ten był praktycz-
nie stałym przedmiotem obrad, a działania powołanego zespołu znaj-
dowały się również w zakresie dużego zainteresowania wszystkich 
spółek. Dlatego też koledzy na bieżąco informowali o postępach prac 
zespołu oraz uzyskiwali potrzebną wiedzę o stanowisku i możliwoś-
ciach dystrybucji. 

Innym tematem, który bardzo często gościł na naradach Forum, 
była ocena sytuacji ekonomicznej spółek dystrybucyjnych, a także 
całego podsektora. Przyjęto zwyczaj, że na spotkaniach przedstawi-
ciele poszczególnych spółek prezentowali określone informacje, które 
po opracowaniu były dostarczane do wszystkich zainteresowanych. 

Na naradzie w październiku 1994 r. padła propozycja stałej wy-
miany informacji ekonomicznych w spółkach poprzez wydawanie spe-
cjalnego „Informatora Ekonomicznego”. 

Kierownictwo Towarzystwa uznało tę propozycję za interesującą 
i ją zaakceptowało. Opracowania „Informatora” podjęło się Biuro 
Towarzystwa na podstawie sprawozdań GUS–owskich przesyłanych 
przez spółki dystrybucyjne. 

Jest sprawą oczywistą, że wraz z biegiem czasu, dla niektórych 
spółek, taka wymiana informacji z różnych przyczyn została uznana 
za zbyt szczegółową. Dlatego też „Informator”, przynajmniej trzy-
krotnie, ulegał gruntownej modyfikacji, by ostatecznie przedstawiać 
anonimowo uzyskiwane przez daną spółkę różnego rodzaju wskaź-
niki ekonomiczne w nawiązaniu do maksymalnych, minimalnych, czy 
średnich wskaźników stosunku do pozostałych spółek. 

Innym tematem, który absorbował uczestników narad ekonomi-
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stów, były problemy płacowe. W zasadzie nie chodziło tutaj o prowa-
dzoną przez daną spółkę politykę płacową, a raczej o średnie wyna-
grodzenie w spółce i odniesienie do zadawanych wskaźników wzrostu 
wynagrodzeń itp. Pomimo zapewnień ze strony uczestników o precy-
zyjnej informacji, praktycznie nigdy nie udało się uzyskać wiarygod-
nych danych. 

Problemy związane z rynkiem energii elektrycznej przewijały się 
na wszystkich naradach dyrektorów ekonomicznych. W wyniku pro-
cesu uwolnienia cen energii elektrycznej, tworzenia się nowego rynku 
tej energii, coraz to nowe propozycje związane z tworzoną ustawą 
Prawo energetyczne w odniesieniu do obrotu energią spowodowały, 
że problemy te stały się dominujące na naradach Forum i coraz bar-
dziej specjalistyczne. Stąd też stosowana dotychczas formuła spot-
kań nie zawsze pozwalała na dokładne przedyskutowanie tych spe-
cjalistycznych zagadnień i sformułowanie jednoznacznych wniosków. 
Na spotkaniu w Warszawie 5 marca 1999 r. postanowiono wydzie-
lić z Forum Dyrektorów Ekonomicznych nową strukturę organizacyj-
ną Towarzystwa, Forum Dyrektorów Obrotu Energią Elektryczną. 
I tak też się stało. 

W marcu 2001 r. na Forum Dyrektorów Ekonomicznych, w związ-
ku z odejściem na emeryturę, rezygnację z funkcji lidera dyrektorów 
ekonomicznych złożył Ryszard Drozd. Na jego miejsce zebrani jedno-
głośnie wybrali Iwonę Stus oraz Zdzisława Wnęka. 

Na zakończenie należy dodać, że dużą pomocą w organizacji 
i pracach naszego Forum było Biuro Towarzystwa, a w szczególności 
dyrektorzy Andrzej Pazda i Piotr Begier. 

Ryszard Drozd

Dyskusja nad zatorami płatniczymi, 1993 r.
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Sieci wiejskie

W swej działalności Towarzystwo podejmowało i nadal podejmuje próby zmie-
rzające do zlikwidowania pewnego rodzaju niemocy w rozwoju sieci elektroenerge-
tycznych na terenach o rozproszonym odbiorze, najczęściej nazywanych sieciami 
na terenach wiejskich. Niska opłacalność tych inwestycji wymaga bowiem zasto-
sowania dla ich realizacji specjalnych procedur. Działanie Towarzystwa polega na 
upowszechnianiu wiedzy o cywilizacyjnej potrzebie rozwoju tych sieci i koniecz-
ności poniesienia nakładów inwestycyjnych. W 1996 r. w ramach Towarzystwa 
wykonane zostało opracowanie „Analiza stanu technicznego sieci elektroenerge-
tycznych SN i nn na terenach wiejskich oraz określenie potrzeb inwestycyjnych 
i modernizacyjnych”. Sformułowane w tym opracowaniu wnioski były prezentowa-
ne przez przedstawicieli Towarzystwa w latach 1996 – 1998 na spotkaniach Parla-
mentarnego Zespołu na Rzecz Rozwoju Sieci Wiejskich, a także stały się podstawą 
do przygotowania przez Towarzystwo uzasadnienia do wniosku ministra przemy-
słu i handlu o wprowadzenie do ustawy budżetowej na rok 1997 pozycji wydatków 
na restrukturyzację sieci elektroenergetycznych na terenach wiejskich. Od tego 
czasu Towarzystwo przy różnych okazjach, czy to w trakcie opiniowania dokumen-
tów rządowych, czy w przekazywanych każdego roku do Ministerstwa „Raportach 
o stanie przemysłu”, czy też w trakcie wystąpień naszych przedstawicieli na róż-
nych konferencjach, a także w publikacjach w prasie branżowej, sygnalizuje po-
trzebę wprowadzenia zapisów ustawowych, które wymusiłyby ochronę odbiorców 
odległych i rozwój sieci wiejskich oraz zapewnienie odpowiedniego finansowania 
tych działań, które z założenia są nierentowne. W przygotowanym w 2005 r. uzu-
pełnieniu do opracowanej prognozy rozwoju gospodarki paliwami i energią do roku 
2025 pt. „Stan sieci dystrybucyjnej” zwrócono uwagę, że oprócz problemu finanso-
wego, związanego z inwestycjami sieciowymi, występują i takie, które wynikają 
z uregulowań przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, a które uzależniają wydanie decyzji o budowie infrastruktury elektroener-
getycznej od administracji lokalnych. Wskazywano także na potrzebę bardziej 
precyzyjnego określenia zasad regulacji. Obecnie Towarzystwo czyni starania 
o uwzględnienie tego zagadnienia w Narodowym Planie Rozwoju. 

Piotr Begier
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SIECI ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA. PROBLEMY ICH MODERNIZACJI
Ryszard Drozd, Lublin

Wśród wielu problemów, których próbę rozwiązania podjęło 
PTPiREE, pojawiło się zagadnienie stanu sieci średniego i niskiego na-
pięcia, jaki występuje w większości spółek dystrybucyjnych kraju. 

Ustawa o Powszechnej Elektryfikacji Wsi i Osiedli z 1950 r. miała 
określony cel. Została uchwalona w celu zlikwidowania białych plam 
energetycznych na terenie kraju, a przede wszystkim na terenach cen-
tralnej Polski oraz tzw. ściany wschodniej. Okazało się, że wprowa-
dzone decyzje o elektryfikacji wsi były przede wszystkim decyzjami 
politycznymi, a w mniejszym stopniu ekonomicznymi i technicznymi. 
Dewizą elektryfikacji, a w szczególności pierwszego jej okresu, było 
zelektryfikowanie jak największej ilości gospodarstw przy minimal-
nych kosztach. Stąd założenie bardzo niskich wskaźników poboru 
mocy przez elektryfikowane obiekty, budowa małej ilości stacji trans-
formatorowych przy długich obwodach niskiego napięcia, stosowanie 
przewodów żelaznych na liniach średniego napięcia i przyłączach, 
linie magistralne dochodzące do kilkudziesięciu kilometrów długości. 
W 1973 r. uznano, że elektryfikacja została zakończona, a do zelek-
tryfikowania pozostały jedynie kolonie i przysiółki. Od zakończenia 
elektryfikacji minęło już 30 lat, a średni wiek tych urządzeń obec-
nie wynosi 50 lat. Podobna sytuacja występuje również w mniejszych 
miastach, a głównie na ich obrzeżach. 

Jest sprawą oczywistą, że zakłady energetyczne, w miarę swoich 
możliwości, przez cały ten okres remontowały i modernizowały swoje 
sieci, ale potrzeby w tym zakresie wielokrotnie przekraczały posiada-
ne możliwości. W zasadzie wynikało to z trzech podstawowych przy-
czyn: niedostatecznych środków finansowych, braku materiałów i bra-
ku możliwości przerobowych. Sytuacja ta, głównie w zakresie dwóch 
ostatnich przyczyn, nasiliła się w latach siedemdziesiątych, kiedy to 
ówczesne władze zaciągnęły znaczne pożyczki, a których tylko część 
została skierowana na potrzeby energetyki. Okres ten przyniósł jed-
nak pewną poprawę, wynikającą z wybudowania dużej ilości stacji 
110/SN, co pozwoliło na skrócenie ciągów sieci SN, a tym samym po-
prawę pewności zasilania. Niewiele jednak wniosły w poprawę stanu 
technicznego, zarówno sieci nn jak i SN. Efekty masowej działalności 
elektryfikacyjnej, jak i późniejsze uwarunkowania, np.: wprowadzenie 
nowych przepisów dotyczących remontów (częste kontrole służb skar-
bowych) odczuwalne są po dzień dzisiejszy. Bez środków budżetowych 
państwa, skierowanych na reelektryfikację wsi, sytuacja nie tylko nie 
poprawi się, ale ulegnie dalszemu pogorszeniu. 

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 
dostrzegając coraz większe problemy związane z poprawą stanu 
sieci wiejskich, podejmowało różnorodne działania mające na celu 
wprowadzenie specjalnych procedur umożliwiających modernizację 
sieci na terenach wiejskich i na obszarach o niskim zagęszczeniu. 
Z inicjatywy Towarzystwa wykonanych zostało szereg analiz i opra-
cowań, w których zebrane zostały informacje o stanie sieci wiejskich, 
koniecznych nakładach na inwestycje, a także o ograniczeniach ich 
realizacji spowodowanych głównie niską opłacalnością. Pierwszym 
opracowaniem o tej tematyce była wykonana w 1996 r. „Analiza sta-
nu technicznego sieci elektroenergetycznej SN i nn na terenach wiej-
skich oraz określenie potrzeb inwestycyjnych i modernizacyjnych”. 
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Materiał ten był podstawą dla sformułowania opinii i wystąpień 
prezentowanych przez przedstawicieli Towarzystwa, którzy w latach 
1996–1998 uczestniczyli w spotkaniach Parlamentarnego Zespołu 
na Rzecz Rozwoju Wiejskich Sieci Elektroenergetycznych. Analiza, 
wraz z zestawieniem szczegółowych danych dotyczących wielkości 
środków budżetowych na inwestycje sieci wiejskiej, uzyskanych od 
spółek dystrybucyjnych, stała się podstawą dla przygotowania przez 
Towarzystwo uzasadnienia do wniosku ministra przemysłu i handlu 
o wprowadzenie do projektu ustawy budżetowej na 1997 r. pozycji 
wydatków na restrukturyzację wiejskich sieci SN i nn. 

Pod koniec 1996 r. sprawy związane z reelektryfikacją wsi stały 
się powszechne i były podejmowane przez różne gremia i organiza-
cje takie, jak np.: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Komitet Rolni-
ctwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej, czy też terenowe 
organy samorządowe. PTPiREE uczestniczyło we wszystkich tych ini-
cjatywach opowiadając się zawsze za potrzebą wdrożenia spójnego 
programu, opartego o samoregulujące się mechanizmy prawne i eko-
nomiczne, deklarując jednocześnie swoją pomoc w jego tworzeniu. 

W czerwcu 1998 r. oraz czerwcu 1999 r. przedstawiciele Towa-
rzystwa uczestniczyli w naradach organizowanych przez Minister-
stwo Gospodarki w sprawie infrastruktury energetycznej na obsza-
rach wiejskich. Na spotkaniach tych przedstawiane były problemy: 
ekonomiczno – finansowe spółek dystrybucyjnych, które znalazły się 
w warunkach nowego konkurencyjnego rynku energii elektrycznej, 
wprowadzanej efektywności gospodarowania, decyzji ekonomicznych 
leżących poza możliwościami oddziaływania spółek i innych warun-
ków wprowadzanej powszechnie gospodarki rynkowej. Spowodowało 
to dalsze ograniczenie wydatków na odtworzenie majątku oraz efek-
tywności tego odtworzenia. Podkreślano, że inwestowanie w sieci 
wiejskie, w znaczącej większości przypadków, jest praktycznie nie-
opłacalne w warunkach, o których mowa wyżej. Odzyskanie poniesio-
nych nakładów następuje dopiero po kilkudziesięciu latach. 

W 2001 r. Ministerstwo Skarbu Państwa, przystępując do aktua-
lizacji strategii sektora energetycznego, opracowało zapytanie ankie-
towe dotyczące problemów sektora elektroenergetycznego. PTPiREE, 
ustosunkowując się do zawartych w ankiecie pytań, dotyczących 
bezpieczeństwa energetycznego, zgłosiło między innymi problem sie-
ci wiejskiej formułując go następująco: „Bezpieczeństwo energetycz-
ne należy rozumieć jako bezpieczeństwo w układzie regionalnym. 
W tym kontekście Państwo winno zadbać o rozwój sieci wiejskich 
i ochronę odbiorców odległych. Zapewnienie dobrego systemu dystry-
bucji energii dla takich odbiorców nie zostanie rozwiązane przez me-
chanizmy rynkowe, gdyż dla przedsiębiorstw energetycznych, zarów-
no dzisiaj, jak i po prywatyzacji, stanowić będzie jedynie obciążenie. 
W tej sytuacji niezbędne byłyby odpowiednie zapisy ustawowe wy-
muszające ochronę odbiorców odległych i rozwój sieci wiejskich wraz 
z dobrym systemem egzekucji zapisów ustawy oraz zapewnienia 
odpowiedniego finansowania tego typu działań, które już z założenia 
są nierentowne”. 

PTPiREE zgłaszało konieczność rozwiązania problemu restruktu-
ryzacji sieci wiejskiej oraz mniejszych miast i osiedli także w tracie 
opiniowania różnego rodzaju dokumentów rządowych, między inny-
mi projektu „Polityka energetyczna Polski do 2025 roku”. Zwracano 
uwagę, że inwestycjom w wytwarzanie energii muszą towarzyszyć 
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inwestycje w sieć elektroenergetyczną, do ostatniego odbiorcy włącz-
nie. Wymagane jest także wypracowanie oddzielnego mechanizmu 
finansowania modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia, w tym 
na terenach wiejskich, gdzie konieczne jest zapewnienie standardów 
usługi powszechnej ujętych w dyrektywie 2003/54/WE, a zwrot 
kapitału nie jest możliwy do odzyskania. 

W 2004 roku w ramach Towarzystwa wykonane zostało: „Opraco-
wanie długoterminowej prognozy rozwoju gospodarki paliwami i ener-
gią do roku 2025 w części dotyczącej podsektora dystrybucji energii 
elektrycznej”. W opracowaniu zwrócono uwagę na problemy związa-
ne z realizacją inwestycji sieciowych wynikających z szeregu decyzji, 
m.in. z uregulowań przepisów ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym i uzależnienie decyzji o budowie infrastruktury 
energetycznej od administracji lokalnych. Wskazano także na potrze-
bę określenia reguł efektywności ekonomicznej inwestycji w działal-
ności regulacyjnej. Opracowanie to jest aktualnie wykorzystywane do 
przygotowywania przez Towarzystwo publikacji i wystąpień, które 
między innymi dotyczą sieci rozdzielczej na terenach wiejskich. 

Ryszard Drozd
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TECHNIKA I TECHNOLOGIE 

Do jednych z głównych celów działalności PTPiREE zapisanych w statucie na-
leży podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego 
wykorzystania sieci i urządzeń służących do przesyłu i rozdziału energii elektrycz-
nej oraz inicjowanie, propagowanie i wykorzystywanie postępu technicznego i or-
ganizacyjnego. Dążąc do realizacji tych postanowień, Towarzystwo podejmowało 
szereg działań oraz inicjatyw, mających na celu opracowanie, wdrożenie, rozwój 
i popularyzację nowych rozwiązań technicznych oraz technologii, zasad wykony-
wania prac i eksploatacji sieci, przepisów i norm technicznych itd. Działania te były 
efektem realizacji decyzji Forum Dyrektorów Technicznych (FDT) spółek dystrybu-
cyjnych, a prowadzone były siłami uczestników Forum oraz poprzez powołane ko-
misje i zespoły robocze działające przy Towarzystwie, konsultantów zewnętrznych 
oraz pracowników Biura Towarzystwa. Ze względu na charakter oraz objętość tej 
monografii poniżej przedstawiono jedynie najważniejsze elementy tych prac. 

Rozwój i wdrażanie nowej techniki

Potrzeba standaryzacji rozwiązań technicznych oraz szerokiego rozpowszech-
nienia nowoczesnych konstrukcji linii i stacji elektroenergetycznych, była mo-
torem podjęcia oraz ciągłego prowadzenia prac nad nowymi rozwiązaniami 
konstrukcyjnymi. W obszarze tym dokonano szeregu ustaleń mających na celu 
wdrożenie do szerokiego stosowania m.in. żerdzi wirowanych, słupów drewnia-
nych, napowietrznych linii izolowanych niskiego oraz średniego napięcia. Wspólne 
decyzje dotyczyły wykonania szeregu opracowań typizacyjnych, czy też udziału 
w opracowaniach normatywnych wykorzystywanych następnie w praktyce w po-
szczególnych spółkach. Prace te znalazły swoje odzwierciedlenie w opracowanych 
i wydanych przez Towarzystwo albumach typizacyjnych. Pierwszy album wydano 
w 1992 r. i od tego czasu opracowano oraz opublikowano 19 tytułów obejmujących 
ponad 80 tomów, zawierających rozwiązania linii niskich napięć, średnich napięć 
i 110 kV, a także stacji SN/nn oraz elementów stacji 110kV/SN. Prace nad albuma-
mi prowadzone są na bieżąco poprzez okresowe poddawanie ich aktualizacji. 

Albumy typizacyjne
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W celu poprawy ciągłości zasilania z sieci dystrybucyjnych, realizowano sze-
roki program wprowadzania prac pod napięciem, będący jednym z głównych ob-
szarów działania PTPiREE w zakresie wdrażania nowych technologii. W 1997 r. 
we współpracy z firmą ESBI z Irlandii opracowano oraz wdrożono w Polsce techno-
logię PPN w liniach napowietrznych 15 i 20 kV. Technologię przygotowano w opar-

ciu o najnowsze osiągnięcia światowe w tej dziedzinie adaptując je do polskich 
warunków i wymagań. Prace związane z wdrażaniem oraz rozwojem technologii 
prac pod napięciem doprowadziły m.in. do opracowania nowych lub modernizacji 
istniejących technologii PPN wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji tech-
nicznej. Technologie te łącznie obejmują:

a) prace pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV,
b) prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1 kV,
c) prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych 

i liniach kablowych do 1 kV,
d) przegląd pod napięciem urządzeń elektroenergetycznych do 30 kV, w zakres któ-

rego wchodzą: czyszczenie „na sucho”, czyszczenie „na mokro”, uzupełnianie sy-
ciwa oraz dokręcanie połączeń śrubowych. 

Wiele uwagi poświęcono także problematyce automatyki dystrybucyjnej sieci 
SN, optymalizacji uziemienia punktu zerowego tej sieci, przyspieszeniu lokalizacji 
oraz likwidacji zwarć doziemnych. 

W obszarze infrastrukturalnym spółek dystrybucyjnych wdrażano wyniki rozwoj 
u telekomunikacji i informatyki ostatniej dekady dwudziestego wieku oraz początków 
obecnego wieku, które umożliwiają głębokie przemiany sektora energetyki zmierza-
jące do urynkowienia sprzedaży energii elektrycznej. W dziedzinie telekomunikacji 
w ramach prac FDT formułowano potrzeby długofalowych wspólnych działań w celu 
uzyskania największej synergii. Wymienić tu trzeba przede wszystkim zagadnienie 
łączności radiowej, gdzie jedną z największych inicjatyw było doprowadzenie do uru-
chomienia jednolitego ogólnopolskiego systemu łączności radiowej wykorzystywanej 
w działaniach operacyjnych na sieci elektroenergetycznej, opartego na trunkingu 
w standardzie MTP 1327. Działalność ta będzie stanowiła w niedalekiej przyszłości 
nowe wyzwanie na skutek koniecznej modernizacji obecnego systemu. 

Prace pod napięciem na linii napowietrznej średniego napięcia
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Unifikacja i normalizacja

Prowadząc działalność unifikacyjno–normalizacyjną PTPiREE przygotowało 
szereg opracowań technicznych, projektów norm, wytycznych itd., których celem 
było m.in. usystematyzowanie wiedzy, wymagań, rozwiązań, warunków stosowa-
nia, dotyczących danej dziedziny elektrotechniki. 

Prowadzona przez lata współpraca z PKN zaowocowała bezpośrednim udzia-
łem szeregu przedstawicieli dystrybucji w pracach Komisji, a obecnie Komitetów 
Technicznych PKN. Dzięki temu możliwe było opiniowanie i przedstawianie sta-
nowiska dystrybucji w zakresie opracowywanych norm, a także wdrażanie norm 
międzynarodowych ICE oraz EN, co stanowiło szczególnie ważny element w okresie 
przygotowywania Polski do integracji z Unią Europejską. Nawiązano również ścisłą 
współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich w zakresie opracowywania 
oraz wydawania prenorm, a obecnie norm SEP, dzięki czemu udało się wydać m.in.:

– N SEP–E–001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona prze-
ciwporażeniowa”,

– N SEP–E–003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 
i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi 
oraz z przewodami niepełnoizolowanymi”,

– N SEP–E–004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. 

Projektowanie i budowa 

W okresie 15 lat działalności Towarzystwa opracowano i wydano szereg publi-
kacji technicznych, książek, wytycznych itp. dotyczących m.in.: linii izolowanych, 
warunków technicznych doboru izolatorów kompozytowych i ceramicznych, ogra-
niczenia strat energii, ekonomicznego wykorzystania transformatorów, ochro-
ny przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej, zasad budowy linii kablowych, 
warunków technicznych dla żerdzi drewnianych itd. 

W ramach prac związanych ze zmianą napięcia z 220/380V na 230/400V koor-
dynowanych przez Zespół ds. zmiany napięcia, przeprowadzono szereg analiz do-
tyczących skutków tej zmiany, przygotowano materiały informacyjne, prowadzono 
akcje bezpośredniego oraz pośredniego, poprzez media, informowania klientów. 

Prace pod napięciem na linii napowietrznej niskiego napięcia
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Dzięki tej działalności udało się w pełni skoordynować w całej Polsce proces zmia-
ny napięcia zarówno pod względem technicznym, jak i informacyjnym, dzięki cze-
mu mógł się on odbyć w sposób nieodczuwalny dla odbiorców. 

Obszar eksploatacji sieci

W początkowym okresie działalności Towarzystwa w zakresie tematów tech-
nicznych skupiano się głównie na zagadnieniach eksploatacji sieci. Zagadnienia te 
pozostały do dziś częstym przedmiotem obrad FDT. W obszarze tym przedsięwzię-
to szereg inicjatyw i doprowadzono do wdrożenia wielu nowoczesnych rozwiązań 
poprawiających pewność, jakość oraz bezpieczeństwo pracy sieci. Zajmowano się 
także problematyką złego stanu sieci wiejskich i formułowano możliwe rozwiąza-
nia tej sytuacji, które prowadzić miały do reelektryfikacji tych obszarów. 

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce oraz przyłączenia tych źródeł do sieci 
dystrybucyjnych spowodowały pojawienie się szeregu nowych problemów związa-
nych z tym zagadnieniem. W związku z tym w ramach PTPiREE rozpoczęto działa-
nia, których efektem było opracowanie kompletu wymagań dotyczących wniosku 
o określenie warunków przyłączenia dla elektrowni wiatrowych, ekspertyzy wpły-
wu na Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE), warunków przyłączania itd. 
W Biurze Towarzystwa uruchomiono także bazę danych dotyczącą energetyki od-
nawialnej. W ramach prac nad OZE współdziałano z innymi instytucjami w tym 
m.in. z PSE SA nad opracowaniem „Studium wpływu rozwoju energetyki wiatro-
wej na pracę i rozwój KSE”. Działania te przyczyniły się do powstania Polskiego 
Towarzystwa Certyfikacji Energii. 

Wiele uwagi poświęcano współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetyczny-
mi SA. Współpraca ta uzyskała dobre podstawy rozwoju z chwilą przystąpienia 
PSE SA do PTPiREE w 1995 r. Sieć 110 kV należąca do spółek dystrybucyjnych, lecz 
koordynowana przez operatora systemu przesyłowego, była przedmiotem szcze-
gółowych wspólnych dyskusji precyzujących zadania każdej ze stron biorąc pod 
uwagę bezpieczeństwo pracy sieci oraz skutki dla stron, wynikające z wspólnego 
operatywnego zarządzania tą siecią. Osiągane ustalenia znalazły odzwierciedlenie 
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz odpowiednio w Instrukcji 

Seminarium techniczne „Małogabarytowe stacje transformatorowe SN/nn”, Kalisz 1996 r.
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Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych. Ważnym wspólnym obszarem dzia-
łań było wypracowanie zasad organizacji i standardów budowy systemów pomia-
rowo–rozliczeniowych dla potrzeb rynku energii elektrycznej. W miarę poszerza-
nia dostępu odbiorców do usług sieciowych w zakresie przesyłu energii, ważną 
problematyką stało się zagadnienie rozliczania odbiorców na rynku bilansującym 
prowadzonym przez operatora systemu przesyłowego. Zagadnieniem wspólnie 
dyskutowanym pozostają propozycje zmian w zakresie zarządzania systemem 
elektroenergetycznym warunkujące rozwój rynku energii elektrycznej w Polsce. 

Odpowiadając na jeden z punktów dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów 
w dniu 28 stycznia 2003 r. pt. „Aktualizacja programu wprowadzania konkurencyj-
nego Rynku Energii Elektrycznej w Polsce”, dotyczącego rozważenia ewentualnych 
zmian własnościowych w zakresie sieci 110 kV i 220 kV, Towarzystwo przygotowa-
ło dwuczęściowe opracowanie pt. „Problematyka operatywnego zarządzania siecią 
110 kV”, którego wnioski zostały wykorzystane w trakcie definiowania warunków 
optymalizacji funkcjonowania KSE. Dążąc do wprowadzenia jak najlepszych zasad 
rynkowych w obszarze elektroenergetyki, przygotowano „Analizę rozwiązań mię-
dzynarodowych w zakresie ekonomii systemów sieciowych”. 

Dystrybucja energii elektrycznej

Od początku działań nad opracowaniem i wdrożeniem ustawy Prawo energe-
tyczne, w których to pracach aktywnie uczestniczyli przedstawiciele FDT, Polskie 
Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przygotowywało również 
Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (IRiESD), a następnie pro-
wadziło jej aktualizację dostosowując ją do zmian prawnych oraz rozwoju rynku 
energii w Polsce. Instrukcja ta stanowi podstawowy dokument dotyczący ruchu 
i eksploatacji sieci, a także zawiera postanowienia dotyczące bilansowania, za-
sad zmiany sprzedawcy oraz zarządzania ograniczeniami systemowymi. Uzupeł-
nieniem prac nad IRiESD była aktualizacja, czy wręcz nowa redakcja powstałych 
jeszcze w latach 70 i 80 ubiegłego wieku, 18 instrukcji eksploatacyjnych. Instruk-
cje te zostały przygotowane w oparciu o jednolite zasady oraz najnowsze przepisy, 
do wykorzystania jako załączniki do IRiESD. 

Stacja elektroenergetyczna 110 kV/SN
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Ważnym zadaniem zainicjowanym przez FDT było współtworzenie standardów 
w zakresie planowania rozwoju. Forum koordynowało współpracę w tym obszarze, 
która zaowocowała właściwym zakresem Planu Rozwoju Spółek Dystrybucyjnych 
uzgadnianym przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przedstawiciele Forum 
uczestniczyli w reprezentacji sektora dystrybucji w procedurach tworzenia polityki 
energetycznej Polski oraz długofalowych prognoz rozwoju polskiej elektroenergety-
ki, a obecnie biorą udział w pracach przy tworzeniu Narodowego Planu Rozwoju. 

Zagadnieniem, któremu poświęca się coraz więcej czasu, są propozycje zasad 
funkcjonowania rynku energii, a w szczególności rynków lokalnych w Polsce. W tym 
obszarze tematycznym rozważane były do tej pory zasady rozliczeń opłat przesyło-
wych pomiędzy spółkami dystrybucyjnymi. Wiele uwagi poświęcano odpowiedzial-
nej funkcji spółek dystrybucyjnych w zakresie opomiarowania przesyłu i dystrybucji 
energii oraz wymiany danych między podmiotami tworzonego rynku energii. 

Od początku XXI wieku Towarzystwo prowadziło prace nad opracowaniem stan-
dardowych krzywych obciążenia dla określonych grup odbiorców. W ramach tych 
prac dokonano odpowiedniego opomiarownia ponad 4 tys. reprezentatywnych od-
biorców, a w Biurze Towarzystwa uruchomiono odpowiednią bazę danych. Dzięki 
temu, co roku przygotowywane są zaktualizowane standardowe krzywe obciążenia. 

Jednym z ważniejszych działań prowadzonych przez Towarzystwo jest dążenie 
do zapewnienia odbiorcom jak najwyższych standardów jakościowych obsługi oraz 
standardów jakości energii. Rozwój technologiczny oraz planowane przystąpienie 
Polski do Unii Europejskiej spowodowały wzrost zainteresowania tymi zagadnie-

niami. W ramach tych prac na początku 2000 r. zakończono kompleksowe badania 
parametrów określających jakość energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych 
w Polsce. Pomiary zrealizowano w sieciach nn, SN i 110 kV, a ich wyniki podda-
no odpowiednim analizom oraz porównano z wartościami podanymi w normach 
polskich i europejskich oraz aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. 
Wyniki tych badań, okazały się bardzo pozytywne, gdyż praktycznie we wszyst-
kich przypadkach uzyskane wartości zakłóceń były znacząco (niekiedy kilkakrot-
nie) mniejsze od wartości dopuszczalnych przez normy europejskie i ich polskie 
odpowiedniki. 

I Konferencja nt. jakości energii elektrycznej, Poznań 2000 r.
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Realizując inne prace z tego zakresu tematycznego Towarzystwo prze-
prowadziło m.in. kompleksowe kilkuletnie badania awaryjności kabli SN, 
linii napowietrznych, a także stacji transformatorowych. PTPiREE wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Elektryków Polskich na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opra-
cowało część nowelizowanego rozporządzenia „przyłączeniowego”, w zakresie 

standardów jakościowych obsługi odbiorców, w pełni dostosowując jego zapisy do 
standardów międzynarodowych. Ostateczną wersję tego opracowania przekaza-
no do Ministerstwa na początku 2002 r. Wyniki tych prac zostały z niewielkimi 
korektami uwzględnione w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. 

Wiele czasu poświęcono również problematyce strat technicznych i handlo-
wych w sieciach dystrybucyjnych. Wymiana doświadczeń spowodowała przyjęcie 
najlepszych praktyk stosowanych w tym obszarze w spółkach. Działania inicjowa-
ne przez FDT i realizowane przez Zespół ds. strat energii elektrycznej, zmierzają-
ce do wszechstronnego rozeznania kwestii strat energii elektrycznej doprowadziły 
m.in. do przygotowania i wydania poradnika nt. ograniczania strat energii elek-
trycznej w spółkach dystrybucyjnych. Poradnik ten zawiera kompleksowe infor-
macje nt. możliwości ograniczenia strat energii elektrycznej oraz ich ekonomiczne 
uzasadnienie z uwzględnieniem potrzebnych nakładów finansowych. 

Obok realizowanych zagadnień technicznych wiele uwagi poświęcano uwa-
runkowaniom prawnym działania w obszarze sieci dystrybucyjnych. Oceniano 
oddziaływanie regulacji prawnych wprowadzanych w sektorze – formułowano 
uwagi, opinie, przygotowywano propozycje nowych uregulowań itd. Pracowano 
również nad zastosowaniem jednolitej interpretacji przepisów prawa w zarządza-
nych przedsiębiorstwach. 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz konieczność dostosowania do 
przepisów unijnych dotyczących rozdzielenia działalności dystrybucyjnej oraz 
handlu energią, były podstawą rozeznania tematu oraz przygotowania „Raportu 
dotyczącego wydzielenia operatorów systemów dystrybucyjnych w sektorze elek-
troenergetycznym”. 

Prace pod napięciem na linni 110 kV
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Obszar bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska

W ramach tej działalności prace prowadzone były w głównej mierze poprzez 
Komisję ds. bhp i ochrony środowiska. Działalność ta opierała się w dużej mierze 
na podnoszeniu wiedzy i wymianie doświadczeń oraz informacji z zakresu bezpie-
czeństwa pracy, poprzez organizowane spotkania seminaryjne i szkolenia. Ode-
grały one szczególną rolę w świetle ciągle zmieniających się przepisów z zakresu 
bhp oraz nowych przepisów dotyczących ochrony środowiska. W związku z tymi 
zmianami prawnymi, opracowano nową, którą w miarę kolejnych zmian praw-
nych aktualizowano „Instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach 
i instalacjach elektroenergetycznych”. W celu spełnienia wymagań stawianych 
przez nowelizowane przepisy, w 2000 r. przygotowano opracowanie nt. wielkości 
wydatku energetycznego pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach 
spółek dystrybucyjnych. Również w związku z nowelizacją przepisów, w 2001 r. 
przygotowano opracowanie dotyczące ryzyka wypadków na poszczególnych sta-
nowiskach pracy w spółkach dystrybucyjnych. 

Wiele uwagi poświęcono ochronie środowiska, w tym m.in. zagadnieniom 
ochrony bocianich gniazd, ochrony ptaków przed skutkami zwarć, zapobieganiu 
szkodliwemu wpływowi urządzeń elektroenergetycznych na środowisko. 

W związku z coraz powszechniej stosowanymi przez spółki nowoczesnymi 
urządzeniami zawierającymi SF6, przygotowano zestaw materiałów, w skład któ-
rych weszła broszura informacyjna, ramowa instrukcja eksploatacji oraz materia-
ły szkoleniowe, dotyczące organizacji warunków bhp podczas prac przy urządze-
niach elektroenergetycznych w izolacji z SF6. 

Działania w zakresie bezpieczeństwa obejmowały nie tylko pracowników ener-
getyki, ale również odbiorców energii. Dążąc do zmniejszenia ilości przypadków 
porażenia prądem elektrycznym przygotowano dwie części filmu pt. „Niebezpiecz-
ne zabawy” przeznaczonego dla dzieci i młodzieży. Film ten prezentuje najczęściej 
spotykane sytuacje porażenia prądem elektrycznym oraz informuje, jak można 
ich uniknąć. Film rozpowszechniany był w szkołach m.in. podczas spotkań przed-
stawicieli spółek dystrybucyjnych z uczniami, a także emitowany w programie 
2 TVP oraz telewizjach regionalnych i kablowych. Rozwinięciem tej działalno-
ści jest program informacyjno–edukacyjny „Bezpieczniej z prądem”, prowadzony 
przez podsektor przesyłu i dystrybucji. W ramach tego programu przygotowano 
m.in. film edukacyjny dla dzieci, konkursy plastyczne i komputerowe dla dzieci 
i młodzieży oraz konkursy dla nauczycieli i konspekty zajęć edukacyjnych. 

Wojciech Kozubiński
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FORUM DYREKTORÓW TECHNICZNYCH
Jerzy Andruszkiewicz, Poznań

Waga zagadnień technicznych związanych z ruchem, eksploata-
cją i rozwojem infrastruktury sieciowej zawsze znajdowała odzwier-
ciedlenie w strukturze organizacyjnej spółek dystrybucyjnych. Biorąc 
pod uwagę zachodzące od końca lat 80 ubiegłego stulecia zmiany 
w systemie elektroenergetycznym, będące skutkiem przemian 
polityczno–gospodarczych, a także podobieństwo biznesowe przed-
siębiorstw dystrybucyjnych, wystąpiła naturalna potrzeba wymia-
ny doświadczeń w tym obszarze, a także nawiązania partnerskiej 
i koleżeńskiej współpracy pomiędzy osobami odpowiedzialnymi 
za zagadnienia techniczne w spółkach. 

Już w 1990 r. została sformułowana propozycja powołania 
Komisji ds. sieci rozdzielczych. Regularne spotkania Komisji rozpo-
częto w 1991 r. W okresie późniejszym Komisja w swoim rozwoju 
przekształciła się w ogólne zebranie dyrektorów technicznych (Forum 
Dyrektorów Technicznych) z zadaniem organizowania współpracy, po-
dejmowania wspólnych działań i koordynacji postępowania w obsza-
rach technicznych dystrybucji energii elektrycznej. Z chwilą powsta-
nia Forum, rozpoczęto działania od pracy w obszarach takich jak: 

–  rozwój sieci,
–  ciągłość i pewność zasilania,
–  wymiana doświadczeń eksploatacyjnych, 
–  opiniowanie nowych rozwiązań,
–  wspólne rozwiązywanie nowych problemów w obszarze tech-

nicznym.
Gremium to wytyczało programy wspólnych skoordynowanych 

działań, powoływało komisje i zespoły specjalistów z zadaniami wy-
pracowania rozwiązania określonych zagadnień, a także decydowało 
o realizacji prac przez konsultantów zewnętrznych. Spektrum zagad-
nień rozważanych podczas obrad dyrektorów technicznych było dosto-
sowane do rozwoju sytuacji w podsektorze energetycznym. 

Do dnia dzisiejszego stałym punktem programu spotkań Forum 
pozostaje prezentacja osiągnięć poszczególnych przedsiębiorstw 
w określonych dziedzinach. Znajduje to odzwierciedlenie w organiza-
cji kolejnych spotkań na terenie działania tych przedsiębiorstw. 

Należy także zauważyć, że w miarę liberalizacji stosunków gospo-
darczych i politycznych, w coraz większym stopniu zapoznawano się 
z osiągnięciami zagranicznymi. Przedstawiciele Forum uczestniczyli 
w konferencjach międzynarodowych, w szczególności w ogólnoświato-
wej konferencji dystrybutorów energii elektrycznej CIRED. Przedstawi-
ciele Forum pracowali w komitetach i grupach roboczych europejskiej 
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organizacji przemysłu energetycznego UNIPEDE, a później Eurelectric. 
W okresie minionych 15 lat obradom Forum przewodniczyli dyrek-

torzy: Jan Rudowicz (1991–1994), Włodzimierz Hypszer (1995–1998), 
Jacenty Węgliński (1999–2002) oraz Jerzy Andruszkiewicz (od 2003). 
W obradach zawsze uczestniczył dyrektor Biura PTPiREE Andrzej 
Pazda, przygotowując wspólnie z prowadzącymi obrady tematykę 
spotkań i przejmując opiekę nad realizacją podjętych inicjatyw. 

Nie sposób wymienić tu wszystkich innych dyrektorów i specja-
listów tworzących niezapomnianą atmosferę koleżeńskiej współpra-
cy przy rozwiązywaniu wspólnych zadań. Wszystkim aktywnym 
uczestnikom prawie 50 spotkań Forum Dyrektorów Technicznych 
należą się szczególne wyrazy podziękowania za włożoną pracę 
i twórcze podejście do formułowania wspólnych działań i konsekwen-
tne wdrażanie przyjętych postanowień. Jednocześnie należy wyra-
zić nadzieję na dalszą efektywną pracę Forum mającego tak bogate 
15 letnie tradycje. 

Jerzy Andruszkiewicz
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INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

„Biuletyn PTPiREE Klient, Dystrybucja, Przesył – Energia Elektryczna” zaczął 
ukazywać się od początku działania Towarzystwa, początkowo w dość skrom-
nej szacie graficznej, wzbogacanej i urozmaicanej w miarę upływu czasu. Na 
łamach wydawnictwa prezentowana jest bardzo szeroko tematyka dotycząca zagad-
nień technicznych, prawnych, ekonomicznych, a także reportaże i sprawozdania 
z życia podsektora i Towarzystwa. 

Wydawnictwa informacyjne Towarzystwa nie ograniczają się jedynie do 
Biuletynu. PTPiREE zajmuje się również przygotowywaniem wydawnictw okazjo-
nalnych. Biuro Towarzystwa opracowało i rozpowszechniło między innymi kilka 
edycji broszur Energetyka – Fakty i Liczb (Electricity – Facts in Brief) oraz obszer-
niejsze broszury zawierające informacje ogólne o Towarzystwie – jego zadaniach 
i strukturze, a także opracowania prezentujące informacje o wszystkich spółkach 
dystrybucyjnych oraz Polskich Sieciach Elektroenergetycznych SA. Można w nich 
znaleźć informacje dotyczące długości linii energetycznych, liczby stacji energe-
tycznych, liczby odbiorców oraz obszaru działania każdej ze spółek, a także suma-
ryczne zestawienia informacji dla całego sektora. 

Jednym z priorytetów funkcjonowania spółek dystrybucyjnych oraz zrzeszają-
cego je Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, oprócz 
działalności podstawowej, jaką jest dostarczanie energii elektrycznej odbiorcom, 
jest przekazywanie wiedzy zapewniającej bezpieczne korzystanie z energii elek-
trycznej. Świadczą o tym liczne inicjatywy informacyjno – edukacyjne, które nie-
ustannie podejmowane są przez spółki i Towarzystwo. Niektóre z tych inicjatyw, 
poprzez swój zakres, zaangażowanie zarówno autorów jak i adresatów oraz po-
pularność, jaką zdobyły, stały się spójnymi, regularnie rozwijanymi, programa-
mi edukacyjnymi, które mocno utrwaliły się w świadomości społecznej. Jednym 
z programów jest akcja „Bezpieczniej z prądem”, która od 2002 r. z powodzeniem 
poszerza grono odbiorców oraz ich wiedzę z zakresu bezpieczeństwa użytkowania 
energii elektrycznej. 

Nowa edycja tego ogólnopolskiego programu, którego celem jest podnosze-
nie świadomości właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych i obcowania 

Wydawnictwa informacyjne Towarzystwa
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z infrastrukturą energetyczną wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie bezpiecz-
nego użytkowania energii elektrycznej, rozpoczęła się w lutym tego roku. Duże 
uznanie, jakie poprzednia edycja zdobyła wśród przedstawicieli instytucji i urzę-
dów centralnych Polski, a przede wszystkim wśród nauczycieli, metodyków, mediów 
oraz samych adresatów akcji, czyli dzieci i młodzieży, stanowi dodatkowy impuls, 
by kontynuować, rozpoczęte na skalę ogólnopolską, działania edukacyjne. 

Doświadczenia zdobyte podczas pierwszej edycji programu pozwoliły wzbo-
gacić go o kolejne inicjatywy, które powinny umożliwić dotarcie informacji 
do jeszcze szerszej grupy adresatów. Dotychczas w ramach programu, przygoto-
wano i wykorzystywano m.in. takie materiały edukacyjne jak: film pt. „Bezpiecz-
niej z prądem” oraz 4 konspekty zajęć, które były podstawą przeprowadzanych 
w szkołach lekcji o problematyce przeciwporażeniowej. W nowej edycji programu 
materiałom tym towarzyszyć będą następujące elementy: konkursy (plastyczny 
i komputerowy) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizowane 
w dwóch etapach – regionalnym (przez poszczególne spółki dystrybucyjne) i ogól-
nopolskim, konkurs dla nauczycieli na najciekawszy scenariusz lekcji o energii 
elektrycznej. Lekcje i pogadanki dla dzieci i młodzieży prowadzone w ramach pro-
gramu wzbogacone będą licznymi materiałami informacyjnymi oraz materiałem 
filmowym zrealizowanym we współpracy z autorytetami medycznymi i nauko-
wymi, przedstawiającym konsekwencje niewłaściwego użytkowania energii elek-
trycznej oraz zasady udzielania pierwszej pomocy osobom porażonym przez prąd. 

Ważnym elementem programu „Bezpieczniej z prądem” jest portal edukacyjny 
poświęcony elektryczności www.MojaEnergia.pl, na którym, oprócz szczegółowego 
harmonogramu i opisu elementów akcji, zamieszczane są relacje z przebiegu ca-
łego przedsięwzięcia w poszczególnych regionach kraju, liczne opracowania, kon-
spekty edukacyjne i materiały związane z wszystkimi działaniami podejmowany-
mi w ramach akcji, zarówno tymi o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. 

Mając na uwadze dotarcie z przesłaniem programu „Bezpieczniej z prądem” 
i jego elementami do jak największej grupy osób oraz realizację założonych celów, 
program objęty został honorowym patronatem m.in. przez ministra edukacji 
narodowej i sportu, Rzecznika Praw Dziecka oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 

Konkurs plastyczny dla dzieci „Bezpieczniej z prądem”, 2005 r.
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Energetycy są grupą, która w największym stopniu dostrzega potrzebę podej-
mowania inicjatyw edukacyjnych adresowanych do konsumentów energii elek-
trycznej. Szczególnie ważne jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży prawid-
łowych zachowań związanych z bezpiecznym korzystaniem z energii elektrycznej. 
Ma to znaczący wpływ na zmniejszanie ryzyka wypadku, co jest tym bardziej 
ważne, że powszechnie stosowane programy dydaktyczne dla najmłodszych nie 
obejmują zagadnień związanych z elektrycznością. Lukę tą próbują zapełniać 
właśnie spółki dystrybucyjne, tak przez autorskie programy przeprowadzane re-
gionalnie jak i programy ogólnopolskie, w tym „Bezpieczniej z prądem”. 

Warto przy tym zauważyć, że w dobie coraz powszechniejszego użytkowania 
urządzeń zasilanych energią elektryczną, coraz rozleglejszych sieci przesyłowych 
i stale rosnącego poziomu zużycia energii, optymistycznym sygnałem jest spadek 
ilości wypadków porażenia prądem. Wiąże się to zarówno z unowocześnianiem 
urządzeń, zmianą mentalności w sposobie ich eksploatowania, jak i coraz większą 
świadomością ich użytkowników. Chcąc chronić życie i zdrowie odbiorców energii 
elektrycznej, nie należy szczędzić wysiłków i środków, by rozwijać wiedzę na te-
mat bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej.

Wszystkie działania prowadzone przez PTPiREE powinny znacząco przyczynić 
się do upowszechnienia zasad bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej oraz 
zmniejszenia liczby wypadków z jej udziałem. Zasady bezpiecznego użytkowania 
energii elektrycznej powinny być tak powszechne jak powszechna jest sama ener-
gia elektryczna – jedno z najważniejszych dóbr współczesnego świata. 

Towarzystwo prowadzi też działalność społeczną i charytatywną. Członko-
wie Towarzystwa uczestniczą między innymi w przedsięwzięciach podejmowa-
nych przez Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot. Na liście członków 
wspierających Stowarzyszenie są również spółki dystrybucyjne. Wraz z ener-
getykami z Białegostoku, Bydgoszczy, Częstochowy, Kalisza, Łodzi, Poznania 
i Torunia jesteśmy obecni na wzruszających spotkaniach z osieroconymi 
oraz niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Energetycy uczestniczą we wręcza-
niu młodym ludziom – tak bardzo doświadczonym przez los – kluczy do własnych 
mieszkań, mebli, sprzętu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich, sprzętu kom-
puterowego, itp. Na wspólnych spotkaniach można przekonać się, jak namacalne 
są efekty działania Stowarzyszenia, i to nie tylko statystycznie oceniając liczby 

...uszczęśliwiać innych...
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darów i osób obdarowanych, lecz obserwując jak rozszerza się krąg donatorów. 
Energetycy czynnie włączyli się także w niesienie pomocy poszkodowanym 

w wyniku powodzi w 1997 r. Uruchomio-
ny został fundusz „Energetycy dla powo-
dzian”, z którego to funduszu udzielona 
była pomoc poszkodowanym osobom, jak 
też środki przeznaczone na odbudowę in-
frastruktury energetycznej. 

Wzrastający udział przedstawicieli 
energetyki zawodowej w licznych orga-
nizacjach społecznych może napawać 
szczególnym optymizmem. Mimo po-
wszechnej komercjalizacji, konsump-
cyjnej postawie otoczenia i braku czasu 

na jakąkolwiek dodatkową działalność, zgodnie z myślą, zaczerpniętą ze strof 
J. Tuwima: „...Są dwa szczęścia. Jedno – małe – być szczęśliwym. Drugie duże 

– uszczęśliwiać innych...” – dobroczynność potrzebna jest prawie w takiej samej 
mierze obdarowywanym, jak i obdarowującym oraz że oblicze szczęścia może 
mieć... wiele wymiarów. 

Aleksandra Rakowska

Podtopione słupy – awaria na zaporze Chańcza, ZEORK SA Rejon Busko, powódź 1997 r.
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ZGROMADZENIA KRAJOWE

Do tej pory odbyło się sześć Zgromadzeń Polskiego Towarzystwa Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej. Dwa z nich miały charakter nadzwyczajny, pozo-
stałe zwoływane były w trybie zwyczajnym. 

Tematyka Zgromadzeń poświęcana była omawianiu i określaniu kierunków 
działań mających za zadanie realizację celów statutowych, a więc działalności 
ukierunkowanej na rozwój elektroenergetyki, na rzecz odbiorców energii elek-
trycznej, a także na rzecz wszystkich, którzy zajmują się problematyką dystrybucji 
i przesyłu energii elektrycznej. Działania te zostały już wcześniej omówione. 
Tutaj odnotujmy tylko kilka faktów. 

Pierwsze Zgromadzenie, które odbyło się w Straszynie w dniu 5 listopada 
1990 r., czyli praktycznie bezpośrednio po rejestracji, dokonało wyboru pierw-
szych władz statutowych Towarzystwa. Uczestniczyło w nim 28 członków zało-
życieli, a także 4 osoby, które złożyły deklaracje członkowskie. Istotnym punk-
tem programu obrad tego zgromadzenia, oprócz wyboru władz, było określenie 
sposobów i zasad pracy Towarzystwa i tym samym powołanie pierwszych komisji 
i zespołów roboczych. 

Drugie Zgromadzenie, które także miało charakter zwyczajny, obradowało 
w Poznaniu 15 października 1993 r. już z udziałem 131 osób. Program tego spot-
kania był znacznie szerszy. 

Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swej trzyletniej działalności. Poddając się 
ocenie zgromadzonych, przedstawił także plan działania na kolejną, wydłużoną 
do pięciu lat kadencję. W ocenie zgromadzonych sytuacja w energetyce i efekty 
działania potwierdziły trafność powołania Towarzystwa i przyjętych celów statu-
towych. Przez pryzmat tej właśnie oceny dokonano wyboru nowych władz, powie-
rzając ponownie kierowanie Towarzystwem panu Stanisławowi Filipiakowi. 

Na dzień 13 października 1995 r. w Krakowie wyznaczono datę i miejsce zwo-
łania kolejnego Zgromadzenia Towarzystwa. Miało ono tym razem charakter nad-
zwyczajny i jego celem było przedstawienie, bardzo znaczącej już liczbie człon-
ków, uzyskanych efektów, a także dalszych planów działania. Towarzystwo liczyło 

II Zgromadzenie Krajowe PTPiREE, Poznań 1993 r.
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już wtedy 215 członków zwyczajnych oraz 34 członków wspierających. Oznaczało 
to przystąpienie do Towarzystwa w charakterze członka wspierającego, wszyst-
kich spółek dystrybucyjnych, a także Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. 
W tym miejscu należy dodać, że Zgromadzenie odbywało się w 90 rocznicę powstania 
Zakładu Energetycznego Kraków SA, co było dodatkową okazją do uświetnienia 
tego jubileuszu, a także zorganizowania sympatycznych spotkań towarzyskich. 

Charakter IV Zgromadzenia (Toruń, 23 października 1998 r.), w którym uczest-
niczyło 127 członków był już bardzo roboczy. 

Dokonano podsumowania ośmiu już lat działania Towarzystwa, czyli półmet-
ka dzisiejszego jubileuszu. Stanisław Filipiak, kierujący pracami Towarzystwa 
nieprzerwanie przez te osiem lat, przekazał władzę swemu następcy, wybranemu 
jednogłośnie Dariuszowi Luberze, któremu Zgromadzenie powierzyło kierowanie 
nowo wybranym 10–osobowym Zarządem. 

II Zgromadzenie Krajowe PTPiREE, Poznań 1993 r.

III Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe PTPiREE, Kraków 1995 r.
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Zgromadzenie dokonało także niezbędnych, a wynikających ze zmieniającego 
się otoczenia zmian w Statucie, a także podjęło uchwały kierunkowe i szczegó-
łowe, wyznaczające dalsze drogi działania Towarzystwa. Zgromadzenie było jed-
nocześnie okazją do wręczenia nadanych przez ministra gospodarki odznaczeń 
„Zasłużony dla Energetyki” siedmiu szczególnie zasłużonym członkom Towarzystwa. 

Momentem zasługującym na szczególne odnotowanie było podjęcie uchwały 
o nadaniu panu Stanisławowi Filipiakowi tytułu Prezesa Honorowego Towarzy-
stwa. Nastąpiło to w uznaniu niekwestionowanych osiągnięć związanych z utwo-
rzeniem i rozwojem Towarzystwa, wysoko ocenianych w sektorze elektroenerge-
tycznym. 

Kolejne V Zgromadzenie Towarzystwa, także o charakterze zwyczajnym, odbyło 
się w dniu 17 października 2003 r. w Poznaniu. Uczestniczyło w nim 115 członków. 

VI Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe PTPiREE, Baranowo 2005 r.

IV Zgromadzenie Krajowe PTPiREE, Toruń 1998 r.
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Główną tematyką tego Zgromadzenia, oprócz elementu sprawozdawczo–
wyborczego, gdzie ustępujący Zarząd poddał się ocenie Zgromadzonych i wybrane 
zostały władze Towarzystwa na nową kadencję, była problematyka funkcjonowa-
nia elektroenergetyki, a szczególnie podsektora dystrybucji w przededniu przy-
stąpienia Polski do Unii Europejskiej. Powyższym zagadnieniom poświęcona była 
dyskusja, która znalazła swe odbicie we wnioskach dotyczących zarówno zmian 
statutowych, jak i programu działania nowej kadencji. 

Ostatnie z dotychczas zwołanych Zgromadzeń, które odbyło się w kwietniu 
2005 r., miało charakter nadzwyczajny. Jednocześnie po raz pierwszy odbyło się 
przy udziale wybranych wcześniej delegatów. Obradowano w Baranowie koło 
Poznania, gdzie piętnaście lat wcześniej podejmowano decyzję o zawiązaniu 
Towarzystwa, podejmując tym razem uchwały o zmianie Statutu, a także o usta-
nowieniu odznaczenia honorowego Towarzystwa. 

Andrzej Pazda
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WSPÓŁPRACA TOWARZYSTWA Z ORGANIZACJAMI 
I INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI I GOSPODARCZYMI

Dla wypełnienia postawionych przed Towarzystwem statutowych zadań, 
konieczne było nawiązanie kontaktów i współpraca z polskimi i zagranicznymi 
organizacjami środowiskowymi, ośrodkami naukowo – badawczymi, firmami 
doradczymi, technicznymi, informatycznymi oraz kancelariami prawnymi. 

Spośród organizacji środowiskowych należy tu wymienić współpracę z towa-
rzystwami działającymi w sektorze elektroenergetycznym, w organizacyjnych 
ramach Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Oprócz Polskiego Towarzystwa 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej działają w nim m.in. Towarzystwo 
Gospodarcze Polskie Elektrownie, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni 
Zawodowych oraz Towarzystwo Elektrowni Wodnych. W strukturze Polskiego 
Komitetu Energii Elektrycznej prace prowadzone są, na wzór organizacji dystrybu-
torów i wytwórców energii elektrycznej, poprzez komitety tematyczne. Informacje 
o ich planach i pracy zamieszczane są na internetowych stronach Towarzystwa. 

W ten sposób przekazywane są również informacje o działaniach Unii Przemysłu 
Elektroenergetycznego EURELECTRIC (powstałej w roku 2000 z połączenia UNIPEDE 
i EURELECTRIC) oraz o udziale polskich delegatów w tej organizacji. Zamieszczane 
są oficjalne opracowania tej organizacji i ich tłumaczenia. 

W zakresie współpracy międzynarodowej, oprócz udziału w spotkaniach komi-
tetów i grup roboczych EURELECTRIC, wspomnieć należy również o członkostwie 
Towarzystwa w Komitecie Wielkich Sieci CIGRE, o działającym przy Towarzystwie 
Polskim Komitecie Koordynacyjnym CIRED, o prowadzonej przez Towarzystwo koor-
dynacji udziału przedstawicieli dystrybucji w spotkaniach zespołów międzynarodo-
wych. Towarzystwo jako członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej 
przekazuje do spółek informacje o zamierzeniach Światowej Rady Energetycznej. 

Przedstawiciele Towarzystwa coraz aktywniej uczestniczą w organizowanych 
konferencjach CIRED, np. w 2003 r. na konferencję w Barcelonie przyjętych zostało 
10 polskich referatów. Kolejne przygotowano na konferencję w Turynie, która od-
była się w czerwcu 2005 r. Organizowana również co dwa lata w różnych krajach 

W drodze na kolejne spotkanie w Norwegii, 1997 r.
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konferencja propagująca techniki prac pod napięciem ICOLIM, odbywa się ze zna-
czącym udziałem polskich delegatów. 

Mówiąc o współpracy międzynarodowej nie sposób nie wspomnieć o trwają-
cych od 1992 r. żywych kontaktach Towarzystwa z energetykami fińskimi i wciąż 
rozwijającej się współpracy ze stowarzyszeniem SENER oraz fińską firmą ENSTO. 
Od 1996 r. datuje się współpraca z Czeskim Stowarzyszeniem Spółek Energetycz-
nych oraz austriackim stowarzyszeniem Verband der Elektrizitätsunternehmen 
Österreichs – VEÖ. Natomiast w styczniu 2004 r. podpisano w Poznaniu list intencyjny 
o współpracy z Verband der Netzbetreiber – VDN – e. V. przy VDEW w Berlinie. 

Odnotowania wymaga współpraca Towarzystwa z Stowarzyszeniem Elektry-
ków Polskich, Polskim Klubem Kogeneracja, ProLineą – Towarzystwem Rozwoju 
Infrastruktury oraz z niedawno powstałym Polskim Towarzystwem Certyfi kacji Energii. 

Australia 2000 r.

Madryt, Hiszpania 2000 r.
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Restrukturyzowanie i modernizowanie elektroenergetyki wymagało poszu-
kiwania unikalnych rozwiązań, a to rodziło potrzebę nawiązania współpracy 
z ośrodkami naukowo–badawczymi z terenu całego kraju. Towarzystwo współpra-
cowało np. z Instytutem Energetyki w Warszawie, z którym zrealizowanych zostało 
wiele opracowań technicznych; Instytutem Automatyki Systemów Energtycznych 
z Wrocławia; Akademią Górniczo – Hutniczą z Krakowa; politechnikami: Białostocką, 
Częstochowską, Lubelską, Łódzką, Poznańską, Warszawską, Wrocławską; Akademią 
Techniczno–Rolniczą w Bydgoszczy; uniwersytetami: Gdańskim i Łódzkim, a także 
z akademiami ekonomicznymi: w Krakowie, w Poznaniu i we Wrocławiu. 

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, przedstawi-
ciele dystrybucji uczestniczyli w opracowywaniu projektów norm regulujących 
zagadnienia związane z działalnością spółek. 

Finlandia 2002 r.

Tokio, Japonia 2000 r.
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Udział Towarzystwa w działaniach o charakterze strategicznym, wyznacza-
jących kierunek przemian w polskiej elektroenergetyce i mających bezpośred-
ni wpływ na warunki funkcjonowania spółek dystrybucyjnych, spowodował, 
iż Towarzystwo współpracowało z wieloma specjalistycznymi firmami kon-
sultingowymi oraz kancelariami prawnymi. Odnotować tu należy współpracę 
z: Ernst&Young, Doradztwo Gospodarcze DGA SA, WIL – Consulting, Energy 
Management & Conservation Agency, PFK SA, Alternet Consulting, Central Europe 
Trust, PSE-Regplan Sp. z o.o., EPC SA, Agencją Rynku Energii SA oraz z kancela-
riami prawnymi: Beata Gessel i Wspólnicy, White & Case, D. Jańczak i Wspólnicy, 
a następnie Domański Zakrzewski Palinka oraz Wierciński, Kwieciński, Baehr. 

Na zakończenie chcielibyśmy wspomnieć, że w ramach prowadzonej przez nas 
działalności współpracowaliśmy również z kilkudziesięcioma innymi firmami 
o różnorakim profilu działalności (od przygotowania opracowań technicznych, 
przez tworzenie programów informatycznych, po nagrywanie filmów instruktażo-
wych), których nie sposób wszystkich wymienić. 

Piotr Begier

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z VDN, Poznań 2004 r.
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ZBIEŻNOŚĆ CELÓW
TOWARZYSTWA

Z KIERUNKAMI PRAC
NAUKOWO-

BADAWCZYCH
Janusz Rakowski 

i Andrzej Piłatowicz
Instytut Energetyki

 Powołanie w 1990 r. Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej, zrzeszającego większość zakładów energetycz-
nych, stworzyło możliwości podjęcia skoordynowanych działań w za-
kresie rozwiązywania zagadnień technicznych: tworzenia wspólnych 
wymagań i przepisów technicznych, prowadzenia szkoleń persone-
lu itp. Przedstawiony skrótowo cel i zakres działania Towarzystwa 
w znacznej części był zbieżny z kierunkami prac badawczo–rozwo-
jowych Instytutu Energetyki. Biorąc to pod uwagę, a także rozpatru-
jąc potrzeby racjonalnego rozwoju i modernizacji rozdzielczych sieci 
elektroenergetycznych oraz spodziewane zmiany struktury organi-
zacji krajowej energetyki, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej i Instytut Energetyki podpisały w dniu 29 sierpnia 
1991 r. list intencyjny o wzajemnej współpracy. Sygnatariuszami listu 
intencyjnego byli: ze strony Towarzystwa prezes Stanisław Filipiak, 
a ze strony Instytutu dyrektor Janusz Rakowski oraz zastępca dyrek-
tora ds. naukowych Andrzej Piłatowicz. 

 W zakresie współpracy przewidywano, między innymi, wymia-
nę informacji o potrzebach i możliwościach badawczych, wykonywa-
nie przez Instytut prac na rzecz Towarzystwa, powoływanie wspól-
nych zespołów roboczych złożonych z pracowników obu instytucji 
i wzajemne konsultacje. W późniejszym okresie, zwłaszcza w okre-
sie trzech lat ważności listu intencyjnego, zorganizowano szereg 
spotkań specjalistycznych, m.in. dotyczących nowych tendencji 
w budowie rozdzielnic średnich napięć, rozbudowy układów infor-
matycznych i obwodów automatyki sieciowej. Instytut Energetyki 
wykonywał okresowo prace na zamówienie Towarzystwa. Do poważ-
niejszych zadań należy zaliczyć wspólne prace związane z opraco-
waniem i przyjęciem w kraju przepisów ochrony przeciwporażenio-
wej w sieciach niskiego i wysokiego napięcia. Towarzystwo wspólnie 
z Instytutem Energetyki i ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich 
doprowadziło do przekazania odpowiedniego dokumentu Minister-
stwu Gospodarki. Ten owocny wynik współpracy, z uwagi na szereg 
nowych uwarunkowań formalnych, nie został niestety zrealizowany 
w formie przepisów. 

 Aktualnie współpraca pomiędzy Towarzystwem i Instytutem 
Energetyki jest kontynuowana w różnych formach, najczęściej polega 
ona na wspólnym opracowywaniu warunków i wytycznych technicz-
nych, prowadzeniu szkoleń personelu, organizowaniu konferencji na-
ukowo – technicznych. 

Janusz Rakowski i Andrzej Piłatowicz



67

PTPiREE – DGA – 15 LAT OBOK SIEBIE
Andrzej Głowacki, DGA SA

„…15 lat obok siebie. Czasami bardzo blisko, niekiedy w oddali. 
Zawsze z wzajemną korzyścią…” Tak określiłbym relacje Towarzystwa 
i Doradztwa Gospodarczego DGA SA. Zaczęliśmy od drobnych zleceń 
dotyczących opinii, analiz ekonomicznych. Potem „wielka wycena” – 
DGA wycenia 8 zakładów energetycznych. Razem współpracujemy przy 
rynku energii elektrycznej. Razem się tego uczymy i za naszą namową 
zakłady energetyczne zapraszają po raz pierwszy wytwórców do zło-
żenia ofert dostaw energii elektrycznej. Potem DGA aktywnie łączy-
ło zakłady energetyczne. ENEA, EnergiaPro – z tej krótkiej perspek-
tywy należy żałować, że nie robiliśmy tego razem z Towarzystwem. 
Nowy kształt sektora dystrybucji energii elektrycznej, powołany sek-
tor dystrybucji gazu to przesłanki, aby znowu zbliżyć relacje PTPiREE 
– DGA!

Andrzej Głowacki

ZAWSZE WARTO ZNALEŹĆ SIĘ 
W DOBRYM TOWARZYSTWIE!
Tomasz E. Kołakowski, „ENERGETYKA”
– ogólnopolski miesięcznik naukowo–techniczny SEP

15 lat temu, w 1990 r. rozpoczęła się wielka przemiana ener-
getyki polskiej. Sekwencje zdarzeń wyznaczały kolejne etapy 
restrukturyzacji. Na początku roku Sejm podjął decyzję o likwidacji 
z dniem 30 września Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego wraz 
z 5 delegaturami. 1 sierpnia 1990 r. nastąpiło podpisanie przez 
ówczesnego ministra przemysłu i handlu aktu notarialnego po-
wołującego podmiot gospodarczy w egzotycznej wówczas formie 
spółki akcyjnej, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych wraz z za-
rządem na czele z profesorem Janem Popczykiem i Radą Nadzorczą, 
której przewodniczyli senator, profesor Włodzimierz Bojarski i poseł, 
śp. Stefan Sobieszczański. Miałem zaszczyt wchodzić w skład tego 
pierwszego zarządu, przygotowującego uruchomienie nowej firmy od 
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1 października 1990 r. PSE SA wspólnie z NSZZ „Solidarność” 
wzięły wówczas na siebie niezbyt wdzięczną rolę animatora zmian 
w energetyce. 

Powstało wówczas wiele opracowań o charakterze studialno – kon-
cepcyjnym wykonywanych przez ekspertów zagranicznych i polskich 
przy wsparciu Banku Światowego, a mających na celu zarysowanie 
przyszłej struktury polskiej energetyki. W wyniku analiz zaproponowa-
no wówczas między innymi znaczne zmniejszenie liczby zakładów ener-
getycznych, których było wówczas 33. 

Wnioski te wzbudziły kontrowersje przedstawicieli tychże 33 za-
kładów, którzy, nie przekonani wystarczająco do sugerowanych roz-
wiązań postanowili utworzyć własną organizację, której zadaniem 
byłoby, między innymi przygotowywanie własnych analiz dotyczących 
żywotnych problemów ówczesnej dystrybucji. Początkowo Polskie 
Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej było postrze-
gane jako swoisty przeciwnik pomysłów lansowanych często jedno-
stronnie przez PSE SA. 

Z biegiem czasu okazało się, że rozwiązywanie problemów polskiej 
elektroenergetyki, a dystrybucji w szczególności, jest możliwe tylko dro-
gą ewolucyjną, dochodzenia do konsensusu drogą rozmów i negocjacji, 
często bardzo twardych, tym bardziej, że wiele zmian dokonywanych 
w energetyce skutkowało i jeszcze skutkuje pogarszaniem się kondycji 
ekonomicznej zakładów energetycznych. Wystarczy dziś zajrzeć na in-
ternetowe strony PTPiREE, aby przekonać się jaka olbrzymia praca zo-
stała wykonana, aby w sposób wyważony przygotować i przedstawić 
merytoryczne argumenty uzasadniające stanowisko zajmowane przez 
fi rmy dystrybucyjne. W działaniach tych znaczącą rolę odegrał nie tylko 
Zarząd, lecz także Biuro Towarzystwa, które stanowiąc swego rodzaju 
samodzielną placówkę naukowowo – techniczną przejęło najlepsze tra-
dycje przedwojennego Biura Związku Elektrowni Polskich. 

Aktywność Biura w bardzo wielu dziedzinach, w tym i w dzia-
łalności wydawniczej, szczególnie mi bliskiej w związku z redago-
waniem miesięcznika SEP „Energetyka”, umiejętność nawiązywania 
współpracy z wieloma instytucjami, czego przykładem mogą być nie 
tylko wzorowe kontakty ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, ale 
i współorganizacja największych targów energetycznych w Bielsku, 
czy konkursu „Bezpieczniej z prądem”, wszystko to świadczy o tym, 
że Towarzystwo swoje 15–lecie może obchodzić w poczuciu rzetelne-
go wywiązania się z oczekiwań swych członków, jak i partnerów. 

Są to z pewnością bardzo istotne dokonania Towarzystwa, ale 
wspomnieć trzeba, że niezaprzeczalną wartością PTPiREE stała się 
przez te minione 15 lat działalność integrująca i to zarówno poglą-
dy kierownictw poszczególnych zakładów, jak i samych energetyków 
i ich rodziny. Spotkania i imprezy towarzyszące poważnym konfe-
rencjom na ważne tematy, stanowiły znakomitą okazję do wzmoc-
nienia więzów koleżeńskich i towarzyskich, do ciekawych rozmów 
i wymiany myśli. Ze swej strony bardzo miło wspominam współpracę 
i spotkania z Zygmuntem Dulbasem, Januszem Lachem czy Marianem 
Kłyszem z Krakowa, Romanem Kuczkowskim, Ryszardem Michniew-
skim z Torunia, Wiesławem Słomińskim z Grudziądza, Piotrami 
Kukurbą i Kołodziejem z Gliwic, Stanisławem Filipiakiem, Andrzejem 
Pazdą czy Olą Rakowską z Poznania, Dariuszem Luberą i Januszem 
Onakiem z Tarnowa, a także wielu innymi Kolegami i Przyjaciółmi 
z całej energetycznej Polski reprezentującymi zakłady sieciowe, którzy 
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jednocześnie byli i są bardzo interesującymi rozmówcami o szerokich 
zainteresowaniach, nie tylko technicznych, ale i humanistycznych. 

Przyznam się, że w swej działalności zawodowej miałem okazję 
dość często do dyskusji, czy nawet sporów z Kolegami z zakładów 
dystrybucyjnych, ale byłem zawsze pełen podziwu nie tylko dla ich 
wiedzy technicznej i ekonomicznej, ale i ogólnej. 

Pozwalam sobie wyrazić przekonanie, że tych pierwszych piętna-
ście owocnych lat działalności Towarzystwa jest nie tylko znakomitym 
powodem do świętowania dotychczasowych sukcesów, ale i świetnym 
punktem wyjścia do dalszego, coraz wspanialszego rozwoju, czego 
wszystkim członkom i sympatykom Polskiego Towarzystwa Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej życzę z całego serca. 

Tomasz E. Kołakowski

ZNACZNE I LICZNE OSIĄGNIĘCIA
TOWARZYSTWA
Jerzy Kulczycki
Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie

Polskiemu Towarzystwu Przesyłu i  Rozdziału Energii Elektrycznej 
przypadło działać w okresie przełomowym dla polskiej elektroener-
getyki. Najważniejszymi wydarzeniami tego okresu dla branży są: 
restrukturyzacja energetyki – powstanie w miejsce „energetyki pań-
stwowej” kilkudziesięciu przedsiębiorstw – oraz urynkowienie energii 
elektrycznej. 

W wyniku tych właśnie wydarzeń powstało pole działania dla 
Towarzystwa, które, ze względu na liczbę i różnorodność obszarów 
ważnych dla całej elektroenergetyki, organizuje i koordynuje koniecz-
ne i ważne dla niej działania, zbyt duże, aby mogły być podjęte przez 
poszczególne przedsiębiorstwa. Ponadto, Towarzystwo tworzy plat-
formę do porozumienia w przypadkach występowania sprzeczności 
interesów przedsiębiorstw (co jest nieuniknione w warunkach rynku 
energii elektrycznej). 

Z obserwacji pracy Towarzystwa w minionych latach widać, 
że jego osiągnięcia są znaczne i tak liczne, że szczegółowe ich wyli-
czanie przekroczyłoby ramy tej wypowiedzi. 

W przyszłej pracy Towarzystwa oprócz kontynuacji prowadzo-
nych obecnie działań, widać potrzebę podjęcia nowych zadań, będą-
cych wynikiem toczących się przekształceń i zmian na rynku energii 
elektrycznej. Przykładem nowych obszarów aktywności Towarzy-
stwa może być wspieranie niektórych form energetyki rozproszonej, 
czy rozwój przedsiębiorstw multimedialnych. 

Przyjaciołom z Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej życzę wiele inwencji i wielu sukcesów w pracy na rzecz 
współczesnej energetyki. 

Jerzy Kulczycki
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WSPÓŁPRACA Z TOWARZYSTWEM
Elżbieta Niewiedział

Politechnika Poznańska

Jest rok 1991. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej ogłasza przetarg na wykonanie pracy „Opracowanie 
kryterium ekonomicznego dla oceny efektywności planowanych in-
westycji dla potrzeb zakładu energetycznego”. Z pewnymi obawa-
mi startuję, jako  kierownik zespołu, składając ofertę na wykonanie 
pracy. Wiedza i trochę doświadczenia w pracach związanych z ana-
lizami opłacalności inwestycji znajdują uznanie i przygotowujemy 
z kolegami opracowanie. Od tego momentu datuje się moja współpra-
ca z Towarzystwem. W kolejnych latach przygotowujemy programy 
komputerowe: INWESTOR, który był pierwszym programem umoż-
liwiającym ocenę opłacalności inwestycji sieciowych oraz MODERN 
pozwalający na bardzo szeroką ocenę ekonomicznej efektywności 
z uwzględnieniem wpływu licznych parametrów na wartości kryte-
rialne poszerzoną o pewne elementy ryzyka. Do dzisiaj aktualizujemy 
program MODERN, aby był on dostosowany do bieżących wymagań. 
Ponadto przeprowadzałam w wielu spółkach dystrybucyjnych wdro-
żenia programów INWESTOR i MODERN oraz szkolenia pracowni-
ków w zakresie zasad i metod badania efektywności inwestycji elek-
troenergetycznych. 

Następnym wyzwaniem dla mnie było powierzenie mi kierowania 
zespołem, który miał przeanalizować, a następnie ustosunkować się 
do systemu budowy opłat za przesył i tranzyt przy hurtowym zaku-
pie energii elektrycznej przez spółki dystrybucyjne od Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych SA. Do dziś wspominam stres, jaki mnie 
ogarniał przed prezentacją wyników pracy na spotkaniu z członka-
mi utworzonego w Towarzystwie Zespołu ds. opłat przesyłowych 
i tranzytowych. Ale wszystko potoczyło się pomyślnie. Potem było 
wiele spotkań, między innymi z przedstawicielami PSE SA, w ramach 
których było wypracowywane wspólne stanowisko w sprawie budo-
wy opłat oraz z przedstawicielami spółek dystrybucyjnych, na któ-
rych przede wszystkim łagodzono kontrowersyjne problemy związane 
z tranzytami mocy i energii. 

Bardzo wysoko oceniam kolejną, znaczącą pracę realizowaną 
wspólnie z moim mężem w 1996 r. pt. „Analiza stanu technicznego 
sieci elektroenergetycznej SN i nn na terenach wiejskich oraz określe-
nie potrzeb inwestycyjnych i modernizacyjnych”. Do dzisiaj w wie-
lu spółkach dystrybucyjnych kojarzeni jesteśmy z potężnym opraco-
waniem, które zrodziło się w ramach wykonywania tej pracy, której 
wnioski były prezentowane i przekazane komisji sejmowej. Nasze 
doświadczenie jest niejednokrotnie wykorzystywane w pracach doty-
czących dostaw energii elektrycznej odbiorcom tzw. wiejskim inaczej 
rozproszonym. 
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W roku 2000 powołany został przez Towarzystwo zespół 
autorski ds. przygotowania monografi i pt. „Ograniczanie strat ener-
gii elektrycznej w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych”. 
Głównym koordynatorem prac był prof. dr hab. inż. Jerzy Kulczycki. 
Wraz z mężem przygotowaliśmy część III monografi i, która zawie-
ra obszerną analizę strat energii elektrycznej w sektorze dystrybucji. 
Problemy strat energii badaliśmy również w ramach pracy wykonywa-
nej dla potrzeb Urzędu Regulacji Energetyki, pt. „Analiza różnic bilan-
sowych energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym w latach 
1990 – 2001 oraz próba określenia przyczyn zmian ich poziomu”. 

W okresie kilkunastu lat współpracy byłam przedstawicielem 
Towarzystwa w pracach grupy roboczej ds. rozliczeń za energię elek-
tryczną oraz członkiem zespołów autorskich. Ponadto wykonywałam, 
głównie wspólnie z mężem, wiele innych prac studialno–wdrożenio-
wych z zakresu analiz ekonomicznych w elektroenergetyce, których 
wyniki prezentowane były w przeszło 60 publikacjach zamieszczo-
nych w materiałach konferencyjnych i czasopismach. 

Współpracę z Towarzystwem wysoko sobie cenię. Daje mi ona wie-
le satysfakcji oraz przekonania, że moja wiedza może być przydatna 
i pomocna w szeroko pojętej praktyce elektroenergetycznej. 

Elżbieta Niewiedział

RESTRUKTURYZACJA PODSEKTORA 
DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Andrzej Pierzak*

Agencja Rynku Energii SA

Rozpoczęcie działalności PTPiREE powiązane było ściśle ze zmia-
nami jakie następowały w polskiej gospodarce po czerwcu 1989 r. 

W wyniku likwidacji okręgów energetycznych powstały 33 zakła-
dy energetyczne. Jednak raport Coopera Laybranda dotyczący restruk-
turyzacji sektora energetycznego opracowany w 1990 r., zakładał łą-
czenie w większe grupy i utworzenie 6–7 podmiotów zajmujących się 
dystrybucją energii elektrycznej. Te dwa fakty zaważyły na działal-
ności Towarzystwa w pierwszych latach istnienia. 

Lata te charakteryzowały się dużym tempem przekształceń 
własnościowych w całej gospodarce. Mimo podjętych działań przez 
ówczesny resort gospodarczy – Ministerstwo Przemysłu, nie udało się 
wykrystalizować składów grup dystrybucyjnych, co jednocześnie było 
warunkiem przekształcenia w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, 
zgodnie z ustawą o przekształceniach własnościowych. 

Przełomowy moment nastąpił w grudniu 1992 roku. Z inicjaty-
wy PTPiREE 7 grudnia 1992 r. w Ząbkach koło Warszawy odbyło się 

* Autor był od 1989 r. wicedyrektorem, a od 1992 r. dyrektorem departamentu 
w Ministerstwie  Przemysłu, a następnie w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. 
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spotkanie dyrektorów zakładów energetycznych z resortem przemysłu. 
Uczestnicy spotkania podkreślali, co znalazło wyraz w dokumencie 

ze spotkania, potrzebę uregulowania spraw związanych z ustalaniem 
cen energii elektrycznej i uregulowań prawnych, nazwanych już wtedy 
ustawą Prawo Energetyczne, w tym potrzebę powołania organu regu-
lacyjnego. 

Jednocześnie ustalono wykonanie dla wszystkich zakładów biznes 
planów, które miały być podstawą do przekształceń własnościowych. 

 PTPiREE wzięło na siebie trudne zadanie przekonania do tego 
strony społecznej. Działania jednak zakończyły się uzgodnieniami 
ze związkami zawodowymi i w lipcu 1993 r. zakłady energetyczne 
zostały przekształcone w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa – spół-
ki akcyjne. 

Następnie rozpoczęto intensywne prace nad ustawą Prawo 
Energetyczne, w których aktywny udział brali przedstawiciele sektora 
zgrupowani w towarzystwach. Patrząc dzisiaj z perspektywy czasu 
można ocenić, że niektóre z problemów można było rozwiązać szybciej. 

Andrzej Pierzak
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LUDZIE TOWARZYSTWA

ZAŁOŻYCIELE TOWARZYSTWA

1. Stanisław Filipiak
2. Zygmunt Dulbas
3. Henryk Gąsiorek
4. Ireneusz Gębski
5. Hieronim Graczyk
6. Wiesław Kmin
7. Roman Kuczkowski
8. Marian Kuna 
9. Dominik Kuźmiński
10. Kazimierz Lizak
11. Michał Majewski
12. Tadeusz Malec 
13. Jerzy Mierzwa
14. Dariusz Poppe
15. Witold Rybka
16. Tadeusz Sacewicz 
17. Jerzy Seremet
18. Jerzy Skwara
19. Leszek Slendak
20. Włodzimierz Smal
21. Zdzisław Wojciech Suliga
22. Leon Strzyżewski 
23. Gustaw Syga 
24. Jerzy Szmyt
25. Jan Świętoniowski
26. Alfred Topola
27. Janusz Usidus
28. Jerzy Wątroba
29. Tomasz Zawiliński
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...NA RZECZ POSTĘPU TECHNICZNEGO
I ORGANIZACYJNEGO
Zygmunt Dulbas 
Członek Założyciel

Myśl o powołaniu Towarzystwa powstała po decyzji rządu o likwi-
dacji okręgów energetycznych i nadaniu zakładom wchodzącym w ich 
skład, uprawnień samodzielnych przedsiębiorstw opartych na włas-
nym rozrachunku gospodarczym. Ten moment przekształceń w ener-
getyce dał zakładom energetycznym dużą samodzielność gospodarczą, 
a tym samym zmienił styl zarządzania. Dyrekcje zakładów nie były 
praktycznie przygotowane do takiej samodzielności, gdyż do tej pory 
pełniły rolę wykonawców poleceń, przestrzegając wysokości zadanych 
wskaźników przez dyrekcje okręgów. Nowa rola w zarządzaniu przed-
siębiorstwem stwarzała nam wiele problemów organizacyjnych i tech-
nicznych. Jednostka nadrzędna, jaką było Ministerstwo Gospodarki, 
w pierwszym okresie też nie była w stanie koordynować działalności 
tylu nowo powstałych przedsiębiorstw. 

Tak postawieni w nowych strukturach organizacyjnych próbowa-
liśmy znaleźć sposób na wzajemną wymianę doświadczeń i ustalenie 
pewnych reguł zarządzania. Chodziło przede wszystkim o ustalenie 
wspólnych wystąpień do władz resortowych dotyczących polityki 
zarządzania energetyką. 

Do czasu powstania Towarzystwa nie było takich możliwości, aby 
dyrektorzy zakładów energetycznych z całej Polski mogli się spoty-
kać w celu wymiany doświadczeń zawodowych i organizacyjnych, 
a już w ogóle nie było mowy o wymianie takich doświadczeń na niż-
szych szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstw. Nie pamiętam, aby 
we wcześniejszej działalności zakładów była okazja do tak bliskiego 
zapoznania się dyrekcji przedsiębiorstw w celu wymiany poglądów 
na gruncie zawodowym i towarzyskim. Stwierdzam, że spotkania 
organizowane przez Towarzystwo przyniosły nieoczekiwane przez 
nas rezultaty zarówno na polu zawodowym, jak i towarzyskim. Taka 
działalność Towarzystwa, zwłaszcza na początku, nie była mile wi-
dziana przez niektórych przedstawicieli resortu, jak też przez Związek 
Zawodowy „Solidarność”, którzy podejrzewali nas o chęć zastępowa-
nia kierownictwa resortu. W takiej atmosferze część kolegów dyrek-
torów nie chciała się szybko decydować na przystąpienie do Towarzy-
stwa, był to jednak krótki okres przejściowy. 

Zawiązana współpraca i to zarówno na gruncie kontaktów oso-
bistych, jak i zawodowych, przerodziła się też w szlachetną rywali-
zację o postęp techniczny i organizacyjny. Jako przykład z własnego 
zakładu posłużyć może utworzenie pierwszego w energetyce pol-
skiej biura obsługi klientów na wzór energetyki francuskiej. Pierwsze 
takie biuro zostało utworzone w Rejonie Energetycznym Nowa Huta, 
na otwarcie którego zaproszeni zostali dyrektorzy wszystkich zakładów. 
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W otwarciu wziął udział konsul francuski w Krakowie i dyrektor EdF 
ds. współpracy z zagranicą. To spotkanie zaowocowało szybkim po-
stępem w tej dziedzinie w następnych zakładach. Koledzy dyrektorzy 
prześcigali się w pomysłach wystroju i organizacji takich biur. Podob-
ny postęp został zapoczątkowany w organizacji i wyposażeniu pogo-
towi energetycznych, prac pod napięciem, komputeryzacji zakładów 
i w wielu innych dziedzinach. 

Aktywność oraz prężność organizacyjną Towarzystwa umiejętnie 
wykorzystał zastępca ministra gospodarki odpowiedzialny za prze-
kształcenie zakładów energetycznych w jednoosobowe spółki Skarbu 
Państwa. Praktycznie to Towarzystwo wykonało całość prac związa-
nych z przekształceniem jednocześnie wszystkich zakładów w spółki. 

Spotkania robocze Towarzystwa przyniosły wymierne korzyści or-
ganizacyjne, techniczne i ekonomiczne, ale nieodłącznym ich elemen-
tem były też i spotkania towarzyskie, gdzie ujawniły się różne inne 
talenty kolegów dyrektorów. Moją domeną było opowiadanie dow-
cipów śląskich, do których prezentowania byłem wywoływany nie-
mal na każdym spotkaniu. Hasłem było: no a teraz Zygmunt powie 
jak „Francik jeździł walcą” albo jak „Zelfik z Handzlikiem wykopali 
w ogródku Perszinga”, a dalej była cała seria opowiadania dowcipów 
i śmiechu aż do bólu brzucha. 

Już jako anegdotę przypomnę fakt zakupu służbowego samochodu 
– honda accord – co na te czasy było decyzją desperacką. Nie ukry-
wam, że byłem już bliski zwrotu auta do dealera po pierwszym przy-
jeździe na spotkanie Towarzystwa w Baranowie. Wszyscy podziwiali 
samochód i moją odwagę o podjęciu takiej decyzji. Związki Zawodowe 
„Solidarność” każde spotkanie rozpoczynały od krytyki mojej osoby za 
taką rozrzutność. O słuszności mojej decyzji najbardziej był przeko-
nany mój kierowca, którego rozpierała duma, że jeździ takim autem. 
Minęło parę miesięcy, i coraz to większa liczba dyrektorów na spotka-
nia zaczęła przyjeżdżać równie dobrymi, a i bezpiecznymi samocho-
dami. 

Oprócz spotkań roboczych były też spotkania okazjonalne, takie 
jak Dzień Energetyka, jubileusze poszczególnych zakładów, a nawet 
pielgrzymki na Jasną Górę. Patrząc z perspektywy piętnastolecia 
przeszło to moje najśmielsze oczekiwania, że tak niewinnie rozpoczy-
nająca się działalność Towarzystwa przerodziła się w dużą mobilną 
organizację, działającą na rzecz rozwoju energetyki, jak i na rzecz 
konsolidacji energetyki. 

Ponieważ jestem przekonany, że wiele innych szczegółów naszej 
działalności znajdzie się w tym opracowaniu, pragnę tylko na zakoń-
czenie podkreślić, że te osiągnięcia zawdzięcza Towarzystwo wszyst-
kim kolegom dyrektorom, którzy w pierwszym okresie jego powstania 
wierzyli, że jest ono jedyną platformą współpracy zakładów na rzecz 
postępu technicznego i organizacyjnego. 

Jestem też przekonany, że nieocenioną zasługę w jego rozwoju 
zawdzięczamy pierwszemu jego Zarządowi, a w szczególności jego 
prezesowi Stanisławowi Filipiakowi oraz dyrektorowi Biura Andrzejowi 
Paździe, jak i to, że siedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań. 

Zygmunt Dulbas 
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KILKA REFLEKSJI 
Z OKAZJI JUBILEUSZU PTPiREE
Roman Kuczkowski
Członek Założyciel

Spoglądając dzisiaj z perspektywy piętnastu lat na Towarzystwo, 
warto zadać sobie pytanie, czy podjęta w 1990 r. inicjatywa o jego 
powołaniu była słuszna. W zasadzie już sam fakt, że obchodzimy ten 
jubileusz jest odpowiedzią na postawione pytanie. Ale przecież nie 
sam czas istnienia ma tu decydujące znaczenie, lecz przede wszyst-
kim to, czego dokonano w tym okresie. 

Rok 1989 stanowił istotny punkt zwrotny w historii energetyki. 
Po likwidacji okręgów energetycznych, funkcjonujące w nich zakłady, 
a w tym ówczesne zakłady energetyczne stały się samodzielnymi 
przedsiębiorstwami. Zlikwidowano więc centralne sterowanie branżą, 
tylko przez krótki czas realizowane jeszcze przez Wspólnotę Energetyki 
i Węgla Brunatnego. Po likwidacji Wspólnoty i powołaniu na jej bazie 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zakłady energetyczne uzyskały 
pełną samodzielność. 

Od początku jednak spore grono ówczesnych dyrektorów zakładów 
energetycznych miało świadomość konieczności utworzenia struktu-
ry pozwalającej na konsultowanie między sobą, podobnych przecież 
w każdej z firm, problemów oraz wypracowywanie wspólnego stano-
wiska w stosunku do nieuchronnych zmian czekających branżę. 

Należy w tym miejscu wyrazić uznanie dla Stanisława Filipiaka, 
dyrektora Zakładu Energetycznego Poznań, który mając świadomość 
nowych problemów i zmian czekających branżę, potrafił zebrać wo-
kół siebie reprezentatywne grono dyrektorów zakładów i doprowadzić 
do powołania i zarejestrowania Towarzystwa. Było to zadanie nieła-
twe. Otoczenie energetyki, a także część załóg nie akceptowała z po-
czątku tej inicjatywy, dopatrując się w niej chęci powrotu do starych, 
centralnych sposobów zarządzania branżą. 

Wart podkreślenia jest fakt, że za naszym przykładem poszły 
elektrownie i elektrociepłownie, a także elektrownie wodne, powołując 
podobne organizacje. 

Szybko okazało się, że rozpoczęty proces restrukturyzacji ener-
getyki, a już wtedy zaczęto rozważać jej prywatyzację, jak również 
rozpoczęty żmudny proces urynkowienia energetyki, wymagają ak-
tywnego zaangażowania środowiska, a także akceptacji zakładów 
energetycznych dla proponowanych rozwiązań. 

Decydenci doszli do wniosku, że chcąc zmieniać branżę trzeba ro-
bić to z jej udziałem. Stąd też w 1992 r. minister przemysłu i handlu 
zaprosił Towarzystwo do udziału w pracach Grupy Koordynacyjno–
Przygotowawczej ds. Restrukturyzacji Branży. Odtąd przedstawiciele 
Towarzystwa brali udział w pracach różnych ministerialnych komi-
sji, rad i grup roboczych. Była to np. Grupa ds. Wdrożenia Reformy 
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w Sektorze Elektroenergetycznym, Rada ds. Cen Transferowych, 
Zespół ds. Rynku  Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego, czy zespoły 
do prac nad ustawą Prawo Energetyczne i jego nowelizacjami oraz 
dokumentami związanymi z ustawą. 

Towarzystwo od początku aktywnie włączyło się w te działania, 
kierując do prac w tych gremiach wielu naszych specjalistów. Tak było 
na etapie przekształcania przedsiębiorstw w spółki akcyjne i tak było 
w trakcie prac nad nowym podejściem do cen, rozliczeń w branży, 
rynkiem energii, ustawą Prawo Energetyczne. 

Wiele koleżanek i kolegów członków Towarzystwa wniosło tu swój 
olbrzymi wkład. Przepraszam, że ze względu na ramy tej wypowiedzi 
nie jestem w stanie wymienić wszystkich. Byli to m.in. Iwona Stus 
z Wałbrzycha, Barbara Kołodziejczyk z Łodzi, Krzysztof Kalinowski
i Ryszard Rabiega z Zamościa, Jacek Sumera i Dariusz Lubera 
z Tarnowa, Ryszard Drozd, Włodzimierz Czwórnóg, Tadeusz Skrzypek
z Lublina, Jerzy Andruszkiewicz i Stanisław Filipiak z Poznania, 
Piotr Kukurba z Gliwic, Janusz Lach, Jerzy Topolski i Marian Kłysz 
z Krakowa, Andrzej Dribko z Warszawy, Bogdan Kotowicz z Olsztyna 
i wielu, wielu innych. 

Oprócz tych działań, rozwinęła się także działalność prowadzona 
bezpośrednio przez Biuro Towarzystwa i jego kierownictwo – dyrek-
tora Andrzeja Pazdę i jego zastępcę Piotra Begiera. Biuro prowadzi 
i koordynuje różne istotne dla dystrybucji prace w zakresie m.in. 
norm i instrukcji, sieci trunkingowej, działalności szkoleniowej i wy-
dawniczej, działań edukacyjnych (program „Bezpieczniej z prądem”) 
i innych. 

Te, wyrywkowo przytoczone wyżej przykłady świadczą dobitnie, 
o tym, że gdyby Towarzystwo nie powstało, to trzeba byłoby wymy-
ślić jakąś inną formułę dla prowadzenia tych zagadnień, bo żaden 
pojedynczy zakład nie byłby w stanie rozwiązać ich indywidualnie 
w sposób optymalny. Ważne jest także to, że dzięki wielu działaniom 
i inicjatywom Towarzystwa w istotnych sprawach klienci są obsługi-
wani w podobny sposób na terenie całego kraju, a wymiana doświad-
czeń pozwala na coraz lepsze wychodzenie naprzeciw ich oczekiwa-
niom. 

Przez te piętnaście lat Towarzystwo przeobrażało się, rozwijało 
i dostosowywało swój sposób funkcjonowania do zmieniającej się 
rzeczywistości. Teraz przed nami stoi nowe wyzwanie. Postępująca 
konsolidacja spółek dystrybucyjnych, czekająca nas dalsza prywaty-
zacja, wymagania wynikające z przystąpienia do Unii Europejskiej, 
to powody do zastanowienia się nad formułą funkcjonowania i rolą 
Towarzystwa w przyszłości. 

Moim zdaniem jest ono nadal niezbędne i musi tak jak dotychczas 
uczestniczyć jako reprezentant spółek dystrybucyjnych w procesach 
rozwijających rynek energii, w dostosowywaniu prawa do nowych 
wymagań, pamiętając o potrzebie równoważenia interesów klientów 
i dostawców. 

Na ocenę tego jak Towarzystwo sprostało nowym wyzwaniom bę-
dzie czas przy następnym jubileuszu. 

Roman Kuczkowski
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NARODZINY TOWARZYSTWA PRZESYŁU 
I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Jerzy Seremet
Członek Założyciel

W 1990 r. byłem dyrektorem Zakładu Energetycznego Lublin 
z trzydziestoletnim stażem pracy w zakładach energetycznych. 

W tym też roku miałem zaszczyt, i przede wszystkim obowiązek, 
być uczestnikiem historycznego już dzisiaj spotkania 29 dyrektorów 
zakładów energetycznych, na którym podjęta została decyzja o powo-
łaniu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. 

Spotkanie odbyło się w Poznaniu 29 sierpnia 1990 r. Wszyscy 
obecni na zebraniu koledzy dyrektorzy podpisali uprzednio deklarację 
członka założyciela, rozesłaną wraz z projektem statutu przez kole-
gę Stanisława Filipiaka dyrektora Zakładu Energetycznego Poznań. 
Deklarację podpisało 29 dyrektorów z 33 działających w tym czasie 
zakładów energetycznych. 

Protokół ze spotkania upoważniał wybrany na tym zebraniu komi-
tet założycielski do wystąpienia do Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu ce-
lem zarejestrowania Towarzystwa. Upoważniał również do poczynienia 
ewentualnych korekt w Statucie wynikających z życzeń bądź sugestii 
sądu. 

8 października 1990 r., postanowieniem Sądu Wojewódzkiego 
w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej zostało wpisane do sądowego rejestru stowarzyszeń. 

5 listopada 1990 r. odbyło się I Zgromadzenie Krajowe Polskiego 
Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Straszynie 
koło Gdańska. 

Tak, w telegraficznym skrócie, przedstawia się historia sfinalizo-
wania idei powołania do życia Towarzystwa. 

Zachodzi pytanie, co skłoniło kolegów dyrektorów do podpisania 
deklaracji członka założyciela? Przyczyn mogło być wiele. Wydaje mi 
się, że główną i najistotniejszą była sytuacja, w jakiej znalazły się 
zakłady energetyczne w końcu grudnia 1988 r., a właściwie na po-
czątku 1989 r., kiedy to na mocy zarządzenia nr 57 Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie podziału niektórych przedsiębiorstw zgrupowa-
nych we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego zakłady energe-
tyczne stały się samodzielnymi podmiotami gospodarczymi. 

Przemiany społeczno–gospodarcze, jakie nastąpiły po 1981 r., 
objęły również energetykę. W tym miejscu chcę przypomnieć, że pierw-
szy strajk, który uruchomił kolejne strajki obejmujące całą Polskę, roz-
począł się w Świdniku koło Lublina. Już wtedy powszechnie uważano, 
że należy zlikwidować Zjednoczenie Energetyki oraz okręgi energe-
tyczne, a zakładom energetycznym nadać status przedsiębiorstw 
państwowych. Nastąpiło to jednak dopiero w grudniu 1988 r. 
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W tej nowej rzeczywistości, dyrektorzy samodzielnych przed-
siębiorstw państwowych, świadomi roli, jaką odgrywa energetyka 
w życiu społeczno–gospodarczym, zastanawialiśmy się w jaki sposób 
te 33 przedsiębiorstwa mogłyby ze sobą współpracować, a co naj-
ważniejsze, w jaki sposób oddziaływać na decydentów mających 
wpływ na rozwój energetyki. 

Uważaliśmy, że nasza wiedza oraz zdobyte w ciągu wielu lat 
pracy doświadczenie powinno być w sposób należyty wykorzystane 
w zmienionych uwarunkowaniach prawnych i gospodarczych. Aby 
można było realizować to zadanie, potrzebna była prawnie umocowa-
na, licząca się w polskiej elektroenergetyce, organizacja. To w głównej 
mierze legło u podstaw powołania Polskiego Towarzystwa Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej. 

Największą aktywność w tym zakresie, jak sobie przypominam, 
wykazywał kolega Stanisław Filipiak – dyrektor Zakładu Energe-
tycznego Poznań. To jego, moim zdaniem, uznać należy za twórcę 
Towarzystwa. 

Praktyczna realizacja idei powołania Towarzystwa napotykała 
na opory z wielu środowisk, budziła podejrzenia. Przypominam sobie 
rozmowę z członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich, w której przekonywał mnie do rezygnacji z chęci przystępo-
wania do Towarzystwa, uzasadniając, że funkcje Towarzystwa może 
z powodzeniem pełnić SEP. Wydawało mi się, że w Towarzystwie wi-
dział organizację konkurencyjną dla SEP. 

O niezdecydowaniu wielu kolegów w temacie przystąpienia do 
Towarzystwa świadczy między innymi liczba członków założycieli, 
jak również daty przystępowania do niego poszczególnych zakładów 
energetycznych w charakterze członków wspierających. 

Mimo tych trudności, dzięki olbrzymiej determinacji kolegów oraz 
ogromnemu zaangażowaniu kolegi dyrektora Stanisława Filipiaka, 
Towarzystwo powstało. 

W atmosferze ciągłych dyskusji, oporu wielu środowisk zare-
jestrowanie w sądzie Towarzystwa nie było wcale tak oczywiste. 
Z niepokojem oczekiwałem wieści z sądu w Poznaniu. Po otrzymaniu 
wiadomości o wpisaniu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdzia-
łu Energii Elektrycznej do rejestru sądowego uwierzyłem, że włożo-
ny przez wszystkich kolegów wysiłek został nagrodzony, że zakłady 
energetyczne będą miały określony wpływ na to, co będzie działo się 
w energetyce. 

Zakładając Towarzystwo mieliśmy na uwadze i to, że w przyszłości 
będzie ono nie tylko reprezentowało, ale i broniło interesów członków 
wspierających. To dzięki powstaniu Polskiego Towarzystwa Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej zakłady energetyczne, a co za tym 
idzie cała energetyka sieciowa (obecnie sektor dystrybucji) nie została 
poddana niebezpiecznym eksperymentom, które mogłyby doprowadzić 
do niekorzystnych i trudnych do wyobrażenia skutków. 

Towarzystwo w tym roku kończy piętnaście lat, w dalszym ciągu 
się rozwija, poszerza zakres działania, osiąga efekty, których mogą mu 
pozazdrościć inne, dłużej działające, organizacje. Mam wielką satys-
fakcję z tego, że dane mi było czynnie uczestniczyć w jego powstaniu. 

Jerzy Seremet
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SPOTKANIA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI
I INICJATYWA OPRACOWANIA MONOGRAFII
Jerzy Szmyt
Członek Założyciel

Z zadowoleniem przyjąłem decyzję podjętą przez Zarząd 
Towarzystwa o opracowaniu i wydaniu monografii z okazji jubileuszu 
15–lecia Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej. Jest to doskonała okazja, aby podsumować dotychczaso-
wą działalność i wysnuć wnioski, co do kierunków dalszego rozwoju 
w najbliższej przyszłości. Dla mnie jest to satysfakcja, a to z tej przy-
czyny, że w roku 2003 na dorocznym spotkaniu seniorów członków 
założycieli wysunięto wniosek, aby na jubileusz 15–lecia istnienia 
Towarzystwa wydać okolicznościową monografię. Myśl ta została po-
nowiona na kolejnym spotkaniu w roku 2004, zorganizowanym przy 
okazji obchodów jubileuszu 100–lecia energetyki poznańskiej. 

Z perspektywy 15 lat działalności Towarzystwa muszę stwier-
dzić, że idea jego utworzenia była bardzo słuszna. Moim zdaniem 
PTPiREE wywarło znaczny wpływ na integrację zakładów energe-
tycznych, reprezentujących podsektor dystrybucji i na realizacją celów, 
jakie przed sobą postawiło środowisko dystrybutorów. Należy zauwa-
żyć, że na początku istnienia PTPiREE było sporo trudności z pozyska-
niem kandydatów na jego członków. Wynikało to z pewnej nieufności 
do nakreślonych przez członków założycieli celów i zadań nowo po-
wstałej organizacji naukowo–technicznej. Czas pokazał, że prze-
ciwnicy nie mieli racji. Towarzystwo rozwinęło swoją działalność 
techniczną i gospodarczą na miarę potrzeb członków wspierających 
– zakładów energetycznych – oraz członków zwyczajnych. Godny pod-
kreślenia jest fakt, że Zarząd Towarzystwa nie zapomniał o członkach 
założycielach seniorach, którzy zawodowo nie pracują w energetyce, 
ale są żywotnie zainteresowani problemami podsektora dystrybucji. 
Organizowane od paru lat przez Biuro Towarzystwa koleżeńskie spot-
kania członków założycieli są dobrą formą wymiany myśli oraz okazją 
do zapoznania się z aktualną działalnością Towarzystwa prowadzoną 
na rzecz podsektora dystrybucji i jednostek gospodarczych zajmują-
cych się tą dziedziną energetyki polskiej. Wyżej wymienione dorocz-
ne koleżeńskie spotkania członków założycieli seniorów powinny być 
w przyszłości nadal kontynuowane. Są one potrzebne i uzasadnione. 
Należałoby się zastanowić, czy uczestników tych spotkań nie skupić 
w formalnym klubie seniorów Towarzystwa. 

Wspominając ubiegłe lata nie można pominąć faktu, że od po-
czątku istnienia Towarzystwa systematycznie ukazuje się Biuletyn 
Informacyjny PTPiREE, pod nazwą „Klient – Dystrybucja – Przesył”. 
Jego rola i znaczenie nie podlega dyskusji. Jest to wartościowa pozy-
cja w działalności Towarzystwa. Redakcji „Biuletynu” należą się sło-
wa uznania. To w nim tkwi też historia i tradycja Towarzystwa. 
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Na koniec moich dywagacji pragnę zwrócić uwagę, że nasze 
Towarzystwo było pierwsze. Za jego przykładem powstały m.in. takie 
pokrewne stowarzyszenia, jak: Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni 
(którego byłem przez pewien czas członkiem) i Polskie Towarzystwo 
Gospodarcze Elektrowni. 

Ponadto pragnę nadmienić, że aktualnie brzmiąca nazwa na-
szego Towarzystwa została ostatecznie ustalona na I Krajowym 
Zgromadzeniu PTPiREE, które odbyło się w Straszynie koło Gdańska 
8 października 1990 r. 

Jerzy Szmyt

ROLA TOWARZYSTWA
W WYMIANIE DOŚWIADCZEŃ

Jan Świętoniowski
Członek Założyciel

Przed piętnastu laty, w wyniku zachodzących przemian społeczno–
gospodarczych w Polsce, nastąpiła likwidacja ośrodków władzy kieru-
jących energetyką. Jednak utrzymanie systemu elektroenergetycznego 
w pełnej sprawności i jego właściwy rozwój wymagały podejmowania 
jednolitych podstawowych działań w zakresie rozwiązań technicznych 
i ekonomicznych w odniesieniu do całego systemu. 

Działalność każdego zakładu energetycznego w zakresie utrzy-
mania i rozwoju swojej części systemu, równoczesne wprowadzenie 
nowej polityki gospodarczej (gospodarka rynkowa), zmiany organi-
zacyjne (powstanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych) wymagały 
koordynacji działań z pozostałymi zakładami energetycznymi w kra-
ju. W tej sytuacji inicjatywa Stanisława Filipiaka, dyrektora Zakładu 
Energetycznego Poznań, o potrzebie powołania Towarzystwa była dla 
mnie przekonująca i ze wszech miar uzasadniona. Towarzystwo wy-
pełniło bowiem próżnię w zakresie koordynacji i wymiany doświad-
czeń, powstałą w wyniku zmian organizacyjnych w energetyce. 

Dlatego też, już w rozmowie telefonicznej z dyrektorem Filipiakiem, 
zgłosiłem akces Zakładu Energetycznego Rzeszów do Towarzystwa. 

Czas pokazał, że podjęte wtedy decyzje były właściwe – wprost 
konieczne. Dziś można stwierdzić, że działalność Towarzystwa zapo-
biegła degradacji zakładów energetycznych. Bacznie śledziłem i śledzę 
bieżącą działalność Towarzystwa, również po przejściu na emeryturę. 
Dla mnie jest to organizacja, z którą czuję się autentycznie związany. 

Dzięki uzyskiwanym informacjom (Biuletyn Informacyjny 
PTPiREE) mogę na bieżąco śledzić problemy elektroenergetyki, z którą 
przez 40 lat pracy zawodowej byłem związany. Istotne jest również 
i to, że organizowane spotkania członków założycieli pozwalają na 
utrzymanie więzi koleżeńskich z okresu pracy zawodowej, tak waż-
nych w okresie pobytu na emeryturze. 
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Jestem pełen uznania dla zakresu działania i dynamiki rozwoju 
Towarzystwa. Opracowana monografi a treścią zawartych materiałów 
niewątpliwie potwierdza zarówno celowość powstania, jak i wszech-
stronną problematykę działania, wynikającą z potrzeb i oczekiwań 
przedsiębiorstw dystrybucyjnych. Mówiąc o monografi i należy pod-
kreślić także to, że wyjątkowo sprawna i pełna zaangażowania praca 
Biura Towarzystwa ma swój istotny udział w uzyskaniu takich właś-
nie efektów całego Towarzystwa. 

Jan Świętoniowski

O POTRZEBIE UTWORZENIA TOWARZYSTWA
Tomasz Zawiliński
Członek Założyciel

W styczniu 1989 r., po likwidacji okręgów energetycznych, zakłady 
energetyczne uzyskały status przedsiębiorstw państwowych podległych 
ministrowi przemysłu i handlu. 

Dokładnej daty nie pamiętam, lecz w tym okresie dyrektor Stefanik 
z Energoprojektu Kraków zorganizował spotkanie nas – dyrektorów 
zakładów energetycznych z prof. Janem Popczykiem i Markiem Gudimą 
(Solidarność Energetyków). Tam przedstawili nam, zakładom energe-
tycznym, projektowaną organizację energetyki. Propozycja ta godziła 
w interesy zakładów i była sprzeczna z naszymi poglądami. W dysku-
sji została poddana ostrej krytyce. Z bardzo rzeczową krytyką wystąpił 
Staszek Filipiak. Wydaje się, że spotkanie to dało dodatkowy impuls do 
konieczności utworzenia organizacji zrzeszającej zakłady energetyczne. 

W tym okresie, w wyniku dokonywanych zmian, dyrektorzy zakła-
dów energetycznych bezpośrednio kontaktowali się z Ministerstwem 
Przemysłu i Handlu i tym samym często bywali w Warszawie. Wielu 
z nich, na czele ze Staszkiem Filipiakiem, zatrzymywało się w moim 
ośrodku w Ząbkach. Tam też prowadziliśmy dyskusje o konieczności 
utworzenia organizacji łączącej wspólne interesy zakładów energetycz-
nych. 

Warto zaznaczyć, że na 33 zakłady energetyczne do PTPiREE nie 
przystąpiły jednocześnie wszystkie. Dyrektorowi jednego z ostatnich za-
kładów, jaki przystąpił do Towarzystwa wręcz zakazano wstąpienia do 
PTPiREE. Dopiero zmiana na stanowisku dyrektora spowodowała pod-
pisanie deklaracji członka wspierającego. 

Tomasz Zawiliński
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CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA

Zgodnie z postanowieniami Statutu, członkami Towarzystwa są członkowie 
założyciele, członkowie zwyczajni, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi. 

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
w dniu 5 lipca 2005 r.

Lp. Imię Nazwisko Zamieszkały Data Przyjęcia
1 Jerzy Andruszkiewicz Poznań 27.06.1995
2 Józef Antczak Częstochowa 11.10.1993
3 Andrzej Bagiński Rzgów 14.02.2005
4 Jarosław Bartel Białystok 05.07.1991
5 Waldemar Bartelik Gdańsk 08.12.2004
6 Marek Bartoszewicz Opole 05.04.1991
7 Wiesław Bąk Kraków 05.11.2003
8 Jacek Białecki Płock 06.06.2001
9 Sławomir Białkowski Łódź 14.02.2005

10 Zbigniew Bicki Warszawa 27.06.1995
11 Stanisław Bielak Lublin 29.08.1994
12 Dariusz Bigelmajer Lublin 21.03.2005
13 Ignacy Bochenek Wrocław 19.07.2004
14 Krzysztof Borkiewicz Sosnowiec 11.10.1993
15 Jerzy Buczek Rzeszów 09.10.2001
16 Andrzej Bujno Słupsk 10.09.1998
17 Sławomir Chabuda Kraśnik 23.11.1998
18 Włodzimierz Chmielewski Poznań 30.11.1990
19 Jarosław Ciechanowicz Koszalin 30.04.1993
20 Jerzy Cieśliński Kraków 05.11.2003
21 Wiesław Ciszewski Warszawa 04.03.1996
22 Józef Curyło Kraków 11.02.1994
23 Andrzej Czerwik Częstochowa 27.02.2003
24 Włodzimierz Czwórnóg Jastków 23.11.1998
25 Mirosław Deska Częstochowa 05.11.1990
26 Stanisław Dobrzański Warszawa 22.05.2003

W dziesiątą rocznicę... Baranowo 2000 r.
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27 Henryk Dorociński Elbląg 18.02.1992
28 Ryszard Drozd Lublin 11.10.1993
29 Ryszard Druszcz Zielona Góra 04.08.1998
30 Bożena Dubicka Gdańsk 04.08.1998
31 Zygmunt Dulbas Kraków 08.10.1990
32 Jacek Duniec Kraków 26.02.2004
33 Marek Dziedzic Brzeziny 14.02.2005
34 Jerzy Dzikowski Legnica 20.12.1991
35 Tomasz Fandrych Łódź 14.02.2005
36 Janusz Figielski Elbląg 22.05.2003
37 Stanisław Filipiak Otrębusy–Kanie 08.10.1990
38 Krystyna Flasza Bielsko Biała 20.09.1995
39 Zygmunt Flendrich Legnica 30.11.1990
40 Franciszka Fraś Kraków 05.11.2003
41 Roman Gabrowski Dzierżoniów 04.08.1998
42 Jerzy Gackowski Bydgoszcz 10.09.1992
43 Wacław Gajos Gdańsk 08.10.1998
44 Krzysztof Gdula Gliwice 14.02.2005
45 Ireneusz Gębski Częstochowa 08.10.1990
46 Jerzy Giszczak Koszalin 18.02.1992
47 Waldemar Gochnio Łódź 15.11.1995
48 Edward Goleń Rzeszów 11.10.1993
49 Kazimierz Goliński Kozienice 30.11.1990
50 Jan Górski Płock 30.11.1990
51 Maciej Górski Poznań 05.07.2005
52 Stanisław Graboń Legnica 18.01.1991
53 Hieronim Graczyk Zielona Góra 08.10.1990
54 Tomasz Grochala Rzeszów 11.10.1993
55 Jan Grochowski Wrocław 11.10.1993
56 Jerzy Gruszka Kalisz 19.12.1990
57 Antoni Grygorcewicz Łódź 14.02.2005
58 Ryszard Hanc Kalisz 11.10.1993
59 Włodzimierz Hypszer Bydgoszcz 10.09.1992
60 Józef Iwanejko Parczew 29.08.1994
61 Jerzy Jankowski Słupsk 10.09.1998

Minęło dziesięć lat – chwila ref leksji
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62 Arkadiusz Janusz Legnica 04.08.1998
63 Edward Jaroszewicz Legnica 04.08.1998
64 Hanna Jarzemska Gdańsk 25.02.1991
65 Stefan Jasek Kraków 05.11.2003
66 Krzysztof Kalinowski Zamość 30.11.1990
67 Wojciech Kamiński Warszawa 29.05.1996
68 Tadeusz Karczmarczyk Lublin 23.11.1998
69 Zenon Karwowski Białystok 25.01.1991
70 Mirosław Kasacki Białystok 08.10.1998
71 Marzanna Kierzkowska Garzew 05.11.2003
72 Marek Kleszczewski Gliwice 14.02.2005
73 Marek Kłosowski Rzeszów 11.10.1993
74 Marian Kłysz Kraków 19.04.1994
75 Wiesław Kmin Łódź 08.10.1990
76 Sławomir Kociubiński Biała Podlaska 29.08.1994
77 Piotr Kołodziej Gliwice 30.04.1993
78 Barbara Kołodziejczyk Łódź 05.11.2003
79 Kazimierz Kopeć Rzeszów 11.10.1993
80 Stanisław Korbel Łódź 15.11.1995
81 Teresa Kornas Brózda Ustroń 27.06.1995
82 Marek Kosiński Lubartów 21.03.2005
83 Bogdan Kotowicz Olsztyn 30.11.1990
84 Andrzej Kowalik Toruń 11.10.1993
85 Piotr Kowalik Skarżysko Kościelne 30.11.1990
86 Sebastian Kowalski Legnica 19.07.2004
87 Bożena Kozak Gliwice 30.04.1993
88 Mirosław Krajewski Bydgoszcz 30.08.2000
89 Andrzej Krawulski Toruń 19.12.1990
90 Sławomir Kryszkowski Jelenia Góra 20.09.1995
91 Stanisław Kubacki Słupsk 11.10.1993
92 Roman Kuczkowski Toruń 08.10.1990
93 Piotr Kukurba Gliwice 10.09.1992
94 Paweł Kuraszkiewicz Poznań 27.06.1995
95 Maria Ewa Kurlit Kraków 05.11.2003
96 Dominik Kuźmiński Opole 08.10.1990
97 Włodzimierz Kwaśniewski Wałbrzych 04.09.2003

Podsumujmy minione dziesięć lat...
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98 Mieczysław Kwiecień Skarżysko Kamienna 11.10.1993
99 Janusz Lach Kraków 18.01.1991

100 Paweł Legan Szczecinek 18.02.1992
101 Zenon Lenkiewicz Koszalin 05.11.1990
102 Kazimierz Lizak Jawor 08.10.1990
103 Krzysztof Lubański Wrocław 17.06.2002
104 Dariusz Lubera Tarnów 20.12.1991
105 Jacek Łaszczyk Katowice 19.12.1990
106 Ryszard Łącz Rzeszów 11.10.1993
107 Halina Łokucijewska Elbląg 15.12.1999
108 Krzysztof Łukasik Białogard 20.09.1995
109 Adam Łuniewski Łódź 26.02.2004
110 Marek Maciocha Wrocław 05.07.2005
111 Ksenia Magierska Radzanowo 06.06.2001
112 Michał Majewski Wałbrzych 08.10.1990
113 Marek Malinowski Bydgoszcz 17.06.2002
114 Henryk Małecki Rzeszów 11.10.1993
115 Stanisław Manikowski Rypin 05.11.1990
116 Andrzej Markiewicz Toruń 05.07.2005
117 Wojciech Masłoń Poraj 11.10.1993
118 Antoni Maziarka Tarnów 11.10.1993
119 Leszek Mazur Elbląg 20.09.1995
120 Edmund Michalski Płock 11.02.1994
121 Janusz Michna Bydgoszcz 04.08.1998
122 Dariusz Michniewski Toruń 11.10.1993
123 Ryszard Michniewski Toruń 11.10.1993
124 Jerzy Mierzwa Jelenia Góra 08.10.1990
125 Władysław Mnich Wałbrzych 30.11.1990
126 Michał Nagłowski Głogów 11.10.1993
127 Krzysztof Nagórski Toruń 20.12.1991
128 Andrzej Marek Naskręcki Łódź 14.02.2005
129 Andrzej Newecki Łódź 23.11.1998
130 Stanisław Nikielski Wałbrzych 30.11.1990
131 Leszek Nowak Gdańsk 04.08.1998
132 Marta Nowak Kraków 05.11.2003

...nie był to zły czas...
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133 Jan Krzysztof Noworyta Łódź 22.05.2003
134 Romuald Obara Gliwice 30.04.1993
135 Eugeniusz Olczyk Łódź 14.02.2005
136 Witold Olejniczak Poznań 11.10.1993
137 Tadeusz Olichwer Wrocław 11.10.1993
138 Janusz Onak Wola Rzędzińska 11.10.1993
139 Jerzy Orłowski Warszawa 15.11.1995
140 Marek Palonka Zamość 14.02.2005
141 Kazimierz Pawlicki Suchy Las 08.05.1997
142 Andrzej Pazda Poznań 05.11.1990
143 Krzysztof Peretko Kartuzy 25.02.1991
144 Alicja Piegza Bielsko Biała 20.09.1995
145 Roman Pionkowski Gdynia 06.11.1992
146 Wiesław Piosik Poznań 08.10.1998
147 Krzysztof Piotrowski Elbląg 18.02.1992
148 Halina Piskorz Wrocław 11.10.1993
149 Andrzej Stanisław Polaczek Częstochowa 27.02.2003
150 Dariusz Poppe Płock 08.10.1990
151 Jan Przybylski Legnica 30.11.1990
152 Krzysztof Pubrat Gliwice 14.02.2005
153 Paweł Puszczyński Legnica 19.07.2004
154 Krzysztof Rasiak Słupsk 05.11.1990
155 Jan Rączka Stargard Szczeciński 08.12.2000
156 Lesław Rogiński Olsztyn 30.11.1991
157 Tadeusz Romel Bydgoszcz 23.11.1998
158 Marek Ruciński Toruń 11.10.1993
159 Jan Rudowicz Poznań 30.11.1990
160 Witold Rybka Bielsko Biała 08.10.1990
161 Michał Saganowski Gorzów Wielkopolski 05.04.1991
162 Eugeniusz Sawicki Bielsko Biała 20.09.1995
163 Mariusz Schmidt Straszyn 06.11.1992
164 Jerzy Seremet Lublin 08.10.1990
165 Józef Sieniuć Radom 11.10.1993
166 Piotr Siennicki Płock 06.06.2001
167 Bogdan Siuda Białystok 05.11.1990
168 Waldemar Skomudek Opole 27.02.2002

Posiedzenie Zarządu w Ślesinie, 1996 r.
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169 Tadeusz Skrzypek Lublin 11.10.1993
170 Jerzy Skwara Straszyn 08.10.1990
171 Leszek Slendak Szczecin 08.10.1990
172 Jacek Socha Zamość 23.11.1998
173 Stefan Sowiński Częstochowa 30.11.1990
174 Wacław Starakiewicz Wrocław 18.02.1992
175 Dariusz Stolarczyk Jelenia Góra 13.04.1999
176 Krzysztof Strożek Warszawa 11.10.1993
177 Jerzy Struziński Olsztyn 30.11.1990
178 Iwona Stus Wałbrzych 20.09.1995
179 Zdzisław Wojciech Suliga Kalisz 08.10.1990
180 Jacek Sumera Tarnów 11.10.1993
181 Henryk Szałek Gorzów Wielkopolski 19.12.1990
182 Jerzy Szmyt Gorzów Wielkopolski 08.10.1990
183 Jacek Szpotański Warszawa 23.10.1998
184 Józef Szpoton Łódź 26.02.2004
185 Wiesław Szurmiej Toruń 11.10.1993
186 Krzysztof Szwed Lublin 23.11.1998
187 Piotr Szynalski Kalisz 26.02.2004
188 Andrzej Ścibior Puławy 23.11.1998
189 Jan Świętoniowski Rzeszów 08.10.1990
190 Wojciech Tabiś Zielona Góra 25.03.1992
191 Józef Tabor Tarnów 05.07.1991
192 Wanda Tasiemska Poznań 11.10.1993
193 Andrzej Tersa Kartuzy 06.11.1992
194 Alfred Topola Mikołów 08.10.1990
195 Jerzy Topolski Kraków 05.11.2003
196 Albin Trybus Gliwice 30.04.1993
197 Romuald Urbanowicz Głogów 20.12.1991
198 Janusz Usidus Zamość 08.10.1990
199 Torbjörn Wahlborg Warszawa 14.02.2005
200 Marek Walaszczyk Częstochowa 11.10.1993
201 Jacek Walczak Łódź 14.02.2005
202 Leszek Wawrzyczek Gliwice 30.04.1993
203 Włodzimierz Wądołowski Łódź 15.11.1995
204 Jerzy Wątroba Dąbrowa Górnicza 08.10.1990
205 Anatol Wesołowski Tarnów 11.10.1993
206 Jacek Wieczorek Chwalęcice 23.04.1998
207 Tomasz Wieczorek Szamotuły 11.10.1993
208 Jerzy Wilusz Wrocław 11.10.1993
209 Adam Witek Częstochowa 27.02.2003
210 Wiesław Witkowski Toruń 11.10.1993
211 Tomasz Wnęk Potok Złoty 11.10.1993
212 Zdzisław Wnęk Jelenia Góra 28.05.1998
213 Jerzy Wnukowski Wrocław 11.10.1993
214 Marek Wodawski Wrocław 18.02.1992
215 Gerard Wosz Chróścice 05.04.1991
216 Robert Wójcik Szklarska Poręba 09.10.2001
217 Stanisław Wójcik Katowice 25.01.1991
218 Janusz Wrzecionkowski Toruń 11.10.1993
219 Jerzy Zając Częstochowa 14.02.2005
220 Jacek Zawadzki Koszalin 05.11.1990
221 Tomasz Zawiliński Pruszków 08.10.1990
222 Ryszard Zbirski Radzyń Podlaski 21.03.2005
223 Marian Zentkowski Gorzów Wielkopolski 19.12.1990
224 Zenon Zgarda Kalisz 19.12.1990
225 Andrzej Żak Poznań 11.10.1993
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Lp. Pierwotna nazwa

Nazwa po 
komercjalizacji w 

1993 r. Obecna nazwa
Data 

przyjęcia

1. Zakład 
Energetyczny Płock
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład 
Energetyczny 
Płock SA

Koncern Energetyczny 
ENERGA SA 
Oddział Zakład 
Energetyczny Płock 
w Płocku*

30.11.1990 r.

2. Zakład 
Energetyczny 
Zielona Góra
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zielonogórskie 
Zakłady 
Energetyczne SA

ENEA SA 
Oddział 
w Zielonej Górze*

30.11.1990 r.

3. Zakład 
Energetyczny 
Bielsko Biała
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Bielsko–Bialskie 
Zakłady 
Energetyczne SA 
później Beskidzka 
Energetyka SA

ENION SA 
Oddział w Bielsku Białej 
Beskidzka Energetyka*

30.11.1990 r.

4. Zakład 
Energetyczny 
Poznań
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Energetyka 
Poznańska SA

ENEA SA* 30.11.1990 r.

5. Zakład 
Energetyczny 
Łódź-Miasto
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Łódzki Zakład 
Energetyczny SA

Łódzki Zakład 
Energetyczny SA

30.11.1990 r.

6. Zakład 
Energetyczny
Skarżysko 
Kamienna
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Skarżysko 
Kamienna SA

Zakłady Energetyczne 
Okręgu 
Radomsko–
Kieleckiego SA

30.11.1990 r.

7. Zakład 
Energetyczny 
Szczecin
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Szczecin SA
później 
Energetyka 
Szczecińska SA

ENEA SA 
Oddział w Szczecinie*

30.11.1990 r.

CZŁONKOWIE HONOROWI
w dniu 5 lipca 2005 r.

1. Zygmunt Dulbas
2. Stanisław Filipiak
3. Ireneusz Gębski
4. Hieronim Graczyk
5. Wiesław Kmin
6. Barbara Kołodziejczyk
7. Dominik Kuźmiński
8. Kazimierz Lizak
9. Michał Majewski
10. Jerzy Mierzwa
11. Dariusz Poppe

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
w dniu 15 lutego 2005 r.

12. Jerzy Seremet
13. Jerzy Skwara
14. Leszek Slendak
15. Jerzy Szmyt
16. Jacek Szpotański
17. Jan Świętoniowski
18. Józef Tabor
19. Alfred Topola
20. Janusz Usidus
21. Jerzy Wątroba
22. Tomasz Zawiliński
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8. Zakład 
Energetyczny 
Zamość
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Zamość SA

Zamojska Korporacja 
Energetyczna SA

30.11.1990 r.

9. Zakład 
Energetyczny 
Legnica
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Legnica SA

EnergiaPro 
Koncern Energetyczny SA 
Oddział w Legnicy*

30.11.1990 r.

10. Zakład 
Energetyczny 
Olsztyn
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład 
Energetyczny SA 
w Olsztynie

Koncern Energetyczny 
ENERGA SA 
Oddział 
Zakład Energetyczny 
w Olsztynie*

19.12.1990 r.

11. Zakład 
Energetyczny 
Białystok
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Białystok SA

Zakład Energetyczny 
Białystok SA

19.12.1990 r.

12. Zakład 
Energetyczny 
Koszalin
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Koszalin SA

Koncern Energetyczny 
ENERGA SA 
Oddział Zakład 
Energetyczny Koszalin 
w Koszalinie*

19.12.1990 r.

13. Zakład 
Energetyczny 
Wałbrzych
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Wałbrzych SA

EnergiaPro 
Koncern Energetyczny SA 
Oddział w Wałbrzychu*

19.12.1990 r.

14. Zakład 
Energetyczny 
Jelenia Góra
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Jelenia Góra SA

EnergiaPro 
Koncern Energetyczny SA 
Oddział w Jeleniej Górze*

19.12.1990 r.

15. Zakład 
Energetyczny Toruń
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Toruń SA

Koncern Energetyczny 
ENERGA SA 
Oddział Zakład 
Energetyczny Toruń 
w Toruniu*

19.12.1990 r.

16. Zakład 
Energetyczny 
Gorzów
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Gorzów SA

ENEA SA 
Oddział 
w Gorzowie 
Wielkopolskim*

19.12.1990 r.

17. Zakład 
Energetyczny Kalisz
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Kalisz SA 
później Energetyka 
Kaliska SA

Koncern Energetyczny 
ENERGA SA 
Oddział Energetyka 
Kaliska w Kaliszu*

19.12.1990 r.

18. Zakład 
Energetyczny
Warszawa-Teren
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Warszawa-Teren SA

Zakład Energetyczny 
Warszawa-Teren SA

18.01.1991 r.

19. Zakład 
Energetyczny 
Tarnów
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Tarnów SA

ENION SA 
Oddział w Tarnowie 
Zakład Energetyczny 
Tarnów*

18.01.1991 r.
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20. Zakład 
Energetyczny 
Rzeszów
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Rzeszowski 
Zakład 
Energetyczny SA

Rzeszowski Zakład 
Energetyczny SA

18.01.1991 r.

21. Zakład 
Energetyczny 
Kraków
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Kraków SA

ENION SA 
Oddział w Krakowie 
Zakład Energetyczny 
Kraków*

18.01.1991 r.

22. Zakład 
Energetyczny Elbląg
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Elbląskie Zakłady 
Energetyczne SA

Koncern Energetyczny 
ENERGA SA 
Oddział Elbląskie 
Zakłady Energetyczne 
w Elblągu*

25.01.1991 r.

23. Zakład 
Energetyczny 
Gdańsk
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Gdańsk SA 
od 1996 r. ENERGA 
Gdańska Kompania 
Energetyczna SA

Koncern Energetyczny 
ENERGA SA 
Oddział Zakład 
Energetyczny Gdańsk 
w Gdańsku*

25.01.1991 r.

24. Zakład 
Energetyczny 
Słupsk
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Słupsk SA

Koncern Energetyczny 
ENERGA SA 
Oddział Zakład 
Energetyczny Słupsk 
w Słupsku*

25.01.1991 r.

25. Zakład 
Energetyczny 
Bydgoszcz
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Bydgoszcz SA

ENEA SA 
Oddział w Bydgoszczy*

25.02.1991 r.

26. Zakład 
Energetyczny Opole
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Opole SA

EnergiaPro 
Koncern Energetyczny SA 
Oddział w Opolu*

05.04.1991 r.

27. Zakład 
Energetyczny 
Częstochowa
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Częstochowa SA

ENION SA 
Oddział w Częstochowie 
Zakład Energetyczny 
Częstochowa*

05.07.1991 r.

28. Zakład 
Energetyczny 
Wrocław
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Wrocław SA

EnergiaPro 
Koncern Energetyczny SA 
Oddział we Wrocławiu*

05.07.1991 r.

29. Zakład 
Energetyczny Lublin
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Lubelskie Zakłady 
Energetyczne SA  
LUBZEL SA

Lubelskie Zakłady 
Energetyczne SA  
LUBZEL SA

20.12.1991 r.

30. Zakład 
Energetyczny 
Łódź-Teren
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Zakład Energetyczny 
Łódź-Teren SA

Zakład Energetyczny 
Łódź-Teren SA

25.03.1992 r.

31. Zakład 
Energetyczny 
Będzin
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Będziński Zakład 
Elektroenergetyczny SA

ENION SA 
Oddział w Będzinie 
Będziński Zakład 
Elektroenergetyczny*

10.09.1992 r.
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32. Zakład 
Energetyczny
Warszawa-Miasto
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Stołeczny Zakład 
Energetyczny SA
od 1996 r.
STOEN 
Stołeczny Zakład
Energetyczny SA

STOEN SA 10.09.1992 r.

33. Zakład 
Energetyczny 
Gliwice
Przedsiębiorstwo 
Państwowe

Górnośląski Zakład 
Elektroenergetyczny SA

Górnośląski Zakład 
Elektroenergetyczny SA

30.04.1993 r.

34. Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA

26.06.1995 r.

*  Z chwilą zakończenia procesu konsolidacji grup spółek energetycznych i powstania nowych podmio-
tów, ENEA SA, EnergiaPro Koncern Energetyczny SA, ENION SA i Koncern Energetyczny ENERGA SA 
weszły na zasadzie sukcesji w prawa i obowiązki konsolidowanych spółek.

STAN ILOŚCIOWY CZŁONKÓW TOWARZYSTWA W LATACH 1990–2005

Stan 
w dniu

Członkowie 
Założyciele

Członkowie 
Zwyczajni

Członkowie 
Wspierający

Członkowie 
Honorowi

31.12.1990 29 88 17 –

31.12.1991 29 116 29 –

31.12.1992 29 132 32 –

31.12.1993 28 195 32 –

31.12.1994 28 204 33 –

31.12.1995 27 220 34 –

31.12.1996 27 210 34 14

31.12.1997 27 210 34 13

31.12.1998 27 225 34 15

31.12.1999 27 228 34 19

31.12.2000 27 225 34 20

31.12.2001 26 225 34 20

31.12.2002 26 211 34 22

31.12.2003 24 213 34 22

31.12.2004 24 208 34 23

05.07.2005 22 225 34 (15) 22
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WŁADZE TOWARZYSTWA

PREZESI

Stanisław Filipiak
Prezes 1990–1998

Stanisław Filipiak, od 2000 r. prezes zarządu Alternet Consulting Sp. z o.o. oraz 
firm zależnych, to jest Instytutu Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii Sp. z o.o.
i Doradztwa Gospodarczego FIB Sp. z o.o. W latach 1998–1999 prezes zarządu 
Telekomunikacji Energetycznej Tel–Energo SA. W 1971 r. podjął pracę w Zakła-
dzie Energetycznym Poznań, w latach 1983–1993 dyrektor naczelny Zakładu 
Energetycznego Poznań, w latach 1993–1998 pełnił funkcję prezesa zarządu 
Energetyki Poznańskiej SA. 

Stanisław Filipiak jest Prezesem Honorowym Polskiego Towarzystwa 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, którego był pierwszym prezesem 
w latach 1990–1998. Wcześniej prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich. W latach 1992–1993 członek Grupy Koordynacyjno–Przygoto-
wawczej ds. Restrukturyzacji Branży Przemysłu Elektroenergetycznego powołanej 
przez ministra przemysłu i handlu. W 1995 r. pełnomocnik ministra przemysłu 
i handlu ds. restrukturyzacji elektroenergetyki i górnictwa węgla brunatnego. 
W 1996 r. przewodniczący zespołu doradców ministra przemysłu i handlu ds. pry-
watyzacji branży elektroenergetycznej, a w 1998 r. członek zespołu ds. przekształ-
ceń i prywatyzacji w podsektorach energetycznych powołanego przez ministra 
gospodarki i ministra Skarbu Państwa. 

Stanisław Filipiak w latach 1991 – 2001 był aktywnym członkiem licznych 
organizacji międzynarodowych, m.in. Polskiego Komitetu CIGRE, Polskiego 
Komitetu Światowej Rady Energetycznej, UNIPEDE/EURELECTRIC, Komitetu 
Międzynarodowego Związku Producentów i Dystrybutorów Energii Elektrycznej. 

Stanisław Filipiak w 1971 r. ukończył Wydział Elektryczny na Politechnice 
Poznańskiej. Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach w kraju i zagranicą. 
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Dariusz Lubera 
Prezes od 1998

 
Dariusz Lubera, od 2004 r. wiceprezes ENION SA. Pracę w energetyce rozpoczął 

w 1985 r. w Zakładzie Energetycznym Tarnów, w 1991 r. został wybrany na sta-
nowisko dyrektora naczelnego firmy. W latach 1993–2004 pełnił funkcję prezesa 
zarządu Zakładu Energetycznego Tarnów SA. 

Od 1993 r. zajmował stanowisko wiceprezesa, a od 1998 r. - prezes Polskiego 
Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. W latach 1995–1998, jako 
kierownik Zespołu ds. cen, był członkiem Rady ds. Cen Transferowych w Sekto-
rze Elektroenergetycznym przy ministrze gospodarki. W latach 2001–2003 – czło-
nek Rady Nadzorczej PSE SA. Od 1999 członek Rady Zarządzającej Polskiego Klubu 
Kogeneracji Kogen Polska. Od 1999 r. członek, a od 2003 r. – wiceprezes Rady 
Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. 

Dariusz Lubera w 1983 r. ukończył Wydział Elektryczny na Akademii 
Górniczo–Hutniczej w Krakowie oraz Studia podyplomowe na Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie w 1996 r. Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach. 

Dariusz Lubera mieszka w Tarnowie, jest żonaty, ma troje dzieci. Jego hobby 
to jazda konna, narciarstwo oraz myślistwo. 
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ZARZĄDY

Składy Zarządu PTPiREE w latach 1990–2005

I KADENCJA (1990–1993)

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA

Stanisław Filipiak Prezes

Dariusz Poppe Wiceprezes

Jerzy Skwara Wiceprezes

Zygmunt Dulbas Członek Zarządu

Ireneusz Gębski Członek Zarządu

Kazimierz Lizak Członek Zarządu

Leszek Slendak Członek Zarządu

Gustaw Syga Członek Zarządu

Jan Świętoniowski Członek Zarządu

Janusz Usidus Członek Zarządu

Tomasz Zawiliński Członek Zarządu

Zarząd I Kadencji, spotkanie „drugorocznicowe” Członków Założycieli, Baranowo 1992 r.
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II KADENCJA (1993–1998)

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA

Stanisław Filipiak Prezes

Roman Kuczkowski Wiceprezes

Dariusz Lubera Wiceprezes

Ireneusz Gębski Członek Zarządu

Bogdan Kotowicz Członek Zarządu

Kazimierz Lizak Członek Zarządu

Dariusz Poppe Członek Zarządu

Ryszard Rabiega Członek Zarządu

Tadeusz Skrzypek Członek Zarządu

Leszek Slendak Członek Zarządu

Krzysztof Zięba Członek Zarządu

Zarząd II Kadencji
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III KADENCJA (1998–2003)

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA

Dariusz Lubera Prezes

Roman Kuczkowski Wiceprezes

Piotr Kukurba Wiceprezes

Roman Gabrowski Członek Zarządu

Henryk Gąsiorek Członek Zarządu

Marian Kłysz Członek Zarządu

Stanisław Kubacki Członek Zarządu

Mieczysław Kwiecień Członek Zarządu

Zdzisław Ptak Członek Zarządu

Tadeusz Skrzypek Członek Zarządu

Henryk Szałek Członek Zarządu

Zarząd III Kadencji
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IV KADENCJA (od 2003)

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA

Dariusz Lubera Prezes

Roman Kuczkowski Wiceprezes

Jerzy Gruszka Wiceprezes

Jerzy Andruszkiewicz Członek Zarządu

Marian Kłysz Członek Zarządu

Piotr Kołodziej Członek Zarządu

Stanisław Kubacki Członek Zarządu

Włodzimierz Kwaśniewski Członek Zarządu

Mieczysław Kwiecień Członek Zarządu

Tadeusz Skrzypek Członek Zarządu

Dariusz Stolarczyk Członek Zarządu

Zarząd IV Kadencji w niepełnym składzie, ale silnym otoczeniu
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ZARZĄD IV KADENCJI

Dariusz Lubera
Prezes

Roman Kuczkowski
Wiceprezes

Jerzy Gruszka
Wiceprezes

Piotr Kołodziej Stanisław KubackiJerzy Andruszkiewicz

Mieczysław Kwiecień Marian KłyszWłodzimierz 
Kwaśniewski

Dariusz StolarczykTadeusz Skrzypek
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SKŁADY KOMISJI REWIZYJNEJ PTPiREE
w latach 1990–2005

I KADENCJA (1990–1993)

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA

Jerzy Wątroba Przewodniczący

Hieronim Graczyk Sekretarz

Wiesław Kmin Członek

Roman Kuczkowski Członek

Jerzy Seremet Członek

II KADENCJA (1993–1998)

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA

Jerzy Wątroba Przewodniczący

Jerzy Gackowski Członek

Wiesław Kmin Członek

Janusz Lach Członek

Alfred Topola Członek

III KADENCJA (1998–2003)

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA

Jerzy Wątroba Przewodniczący

Ireneusz Gębski Członek

Kazimierz Lizak Członek

Tadeusz Olichwer Członek

Krzysztof Zięba Członek

IV KADENCJA (od 2003)

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA

Jerzy Wątroba Przewodniczący

Jerzy Dzikowski Członek

Janusz Lach Członek

Henryk Szałek Członek

Józef Tabor Członek
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SKŁADY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO PTPiREE
w latach 1990–2005

I KADENCJA (1990–1993)

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA

Zdzisław Suliga Przewodniczący

Olgierd Tomalkiewicz Sekretarz

Henryk Gąsiorek Członek

Marian Kuna Członek

Michał Majewski Członek

Witold Rybka Członek

Bogdan Siuda Członek

II KADENCJA (1993–1998)

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA

Henryk Gąsiorek Przewodniczący

Marian Kuna Członek

Michał Majewski Członek

Bogdan Siuda Członek

Zdzisław Suliga Członek

III KADENCJA (1998–2003)

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA

Leszek Slendak Przewodniczący

Dominik Kuźmiński Członek

Władysław Mnich Członek

Leszek Nowak Członek

Dariusz Poppe Członek

IV KADENCJA (od 2003)

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA

Kazimierz Lizak Przewodniczący

Jerzy Mierzwa Członek

Dariusz Poppe Członek

Jerzy Świętoniowski Członek

Jerzy Szmyt Członek
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BIURO TOWARZYSTWA

Biuro Towarzystwa, a raczej jego zalążek w po-
staci jednoosobowej obsady, i to w wymiarze kilku 
godzin dziennie zaczęło funkcjonować praktycznie 
już w maju 1990 roku. Praca Biura ograniczała się 
wtedy do sporządzania i opracowywania dokumen-
tów oraz prowadzenia formalności związanych 
z tworzeniem i organizowaniem Towarzystwa, pro-
wadzenia korespondencji oraz organizacji spotkań 
uzgodnieniowych. 

W listopadzie 1990 roku praca Biura została 
sformalizowana poprzez powołanie przez 
I Zgromadzenie Krajowe na stanowisko Dyrektora 
Biura, określone Statutem Towarzystwa, pana 
Andrzeja Pazdę, który tę funkcję sprawuje do dziś.

Wzrastająca ilość zadań stawiana przed Biu-
rem Towarzystwa, a także podejmowana szeroka 
działalność zarówno statutowa jaki i gospodar-
cza wymuszała zwiększanie zatrudnienia, które 
w ostatnich 5 latach ustabilizowało się na poziomie 
przeciętnie 21,17 etatu.

W lipcu 1994 r. w Biurze Towarzystwa podjął 
pracę, wraz z powierzeniem obowiązków Zastępcy 
Dyrektora Biura, pan Piotr Begier.

 

Piotr Begier
Zastępca Dyrektora Biura

Andrzej Pazda
Dyrektor Biura
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Pracownicy Biura jeszcze w starej siedzibie przy ul. Nowowiejskiego, kwiecień 1999 r.

PRACOWNICY BIURA TOWARZYSTWA I SIEDZIBA

Towarzystwo na początku swego istnienia korzystało z gościnności Zakładu 
Energetycznego Poznań późniejszej Energetyki Poznańskiej SA przy ul. Nowowiejskiego. 
W roku 2001 przeniosło się do swojej siedziby przy ul. Wołyńskiej 22 w Poznaniu. 

Pierwsza wizyta członków Rady Towarzystwa w nowej siedzibie, czerwiec 2001 r.
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Pracownicy Biura już na terenie nowej siedziby, marzec 2005 r.

Andrzej Pazda, Dyrektor Biura, w starej...

... i już nowej siedzibie
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Piotr Begier
Koordynator

Anna Gabrysiak Anna Kowalska

BIURO TOWARZYSTWA – OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

OBSZAR ZAGADNIEŃ EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH

OBSZAR ZAGADNIEŃ TECHNICZNYCH

BIURO OPERATORA

Mirosław Derengowski
Koordynator

Maciej Skoraszewski Stefan Wieczorek

Wojciech Kozubiński
Koordynator

Konrad Pachucki Jarosław 
Tomczykowski

Małgorzata Szałek Katarzyna 
Zalewska–Wojtuś
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Sebastian Brzozowski
Koordynator

Aleksandra Rakowska
Redaktor Naczelny

Biuletynu Informacyjnego

Justyna Dylińska

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWO–WYDAWNICZEJ

ZESPÓŁ POMOCNICZY

Anna Janusz Magdalena 
Mioduszewska–Pytlak

Rafał Grupiński

Wojciech Jędrowiak

OBSZAR PUBLIC RELATIONS

Olga Fasiecka
Koordynator

Magdalena Kuczyńska

Barbara Soszyńska
Koordynator

Hanna Pawlicka
Główna Księgowa
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ENEA SA
Poznań, ul. Nowowiejskiego 11

ENEA SA wytwarza, przesyła i dystrybuuje energię elektryczną od ponad stu 
lat. W obecnym kształcie organizacyjnym działa od początku 2003 r., po połączeniu 
pięciu zakładów energetycznych ze stolic województw północno – zachodniej Polski. 
Blisko 7 tysięcy pracowników tworzy firmę, która działa na obszarze 58 192 km2 
i obsługuje ponad 2,2 mln klientów. 

Nowoczesna firma nie może obyć się bez silnej marki. Już dziś ENEA to 
uznana marka, uhonorowana przez Instytut Marki Polskiej. Nakłady na jej 
promocję traktuje jako inwestycję, która stworzy podwaliny do skuteczniejszego 
konkurowania na wolnym rynku. 

Dzięki konsolidacji stworzona została firma dysponująca dużym kapitałem, 
nowoczesną infrastrukturą techniczną oraz doświadczoną, fachową kadrą. 
O słuszności obranej drogi świadczy przede wszystkim fakt  obniżenia zarówno 
kosztów zakupu energii, jak i kosztów ogólnych działalności firmy. Ujednolicone 
zostały systemy informatyczne, wdrożono system wspomagania zarządzania oraz 
System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000. Restrukturyzacja, 
której zadaniem jest wyraźne wydzielenie obszarów specjalizacji, prowadzi 
do ciągłego podnoszenia poziomu jakości oferowanych usług oraz poprawy 
efektywności działania firmy. Docelowo ENEA SA stanie się koncernem 
multiusługowym, oferującym szeroki wachlarz mediów oraz usług dodatkowych.

Obszar działania 58 192 km2

Liczba odbiorców finalnych (stan w dniu 31.12.2004) 2 240 742

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom finalnym w 2004 roku 14 985 GWh

SPÓŁKI I KONCERNY ENERGETYCZNE
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Koncern Energetyczny ENERGA SA
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 

Koncern Energetyczny ENERGA SA jest rozproszonym terytorialnie 
przedsiębiorstwem utworzonym 31 grudnia 2004 r. przez spółki dystrybucyjne, 
wchodzące w skład tzw. Grupy G–8, z Elbląga, Gdańska, Kalisza, Koszalina, 
Olsztyna, Płocka, Słupska oraz Torunia. Konsolidacja została dokonana 
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie 
całego majątku przejmowanych spółek na spółkę przejmującą (minister Skarbu 
Państwa na spółkę przejmującą majątek wyznaczył ENERGĘ Gdańską Kompanię 
Energetyczną SA) za akcje, które spółka przejmująca wydała akcjonariuszowi 
spółek przejmowanych.

Koncern działa na obszarze północnej i środkowej Polski, na terenie 
województw: kujawsko–pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, 
warmińsko–mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Na “Liście 
500” dziennika “Rzeczpospolita” (20.04.2005 r.) Koncern uplasował się na 24 pozycji 
i okazał się liderem wśród dystrybutorów energii elektrycznej oraz drugim co do 
wielkości przedsiębiorstwem wśród firm województwa pomorskiego.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest dystrybucja, przesyłanie i obrót 
energią elektryczną. ENERGA obsługuje około 2,7 mln odbiorców, a jej roczne 
przychody to około 5 mld zł. 

W Koncernie zatrudnionych jest około 7,5 tys. osób, dysponuje on majątkiem 
trwałym o wartości około 3 mld zł, a jego udział w rynku pod względem sprzedaży 
energii elektrycznej w Polsce to około 16,1 procent. 

Wszystkie oddziały Koncernu Energetycznego ENERGA SA sprzedają ponad 
16 TWh energii rocznie, eksploatują 6,2 tys. km linii wysokiego napięcia, 
64,5 tys. km linii średniego napięcia i 82 tys. km linii niskiego napięcia. 

Koncern posiada ponadto 46 spółek zależnych działających głównie w branży 
energetycznej, ale i w handlu, transporcie czy turystyce.

Obszar działania 74 778 km2

Liczba odbiorców finalnych (stan w dniu 31.12.2004) 2 685 084

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom finalnym w 2004 roku 16 890 GWh
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EnergiaPro Koncern Energetyczny SA
Wrocław, ul. Legnicka 51–53 

EnergiaPro Koncern Energetyczny SA został utworzony 1 maja 2004 r. z pięciu 
zakładów energetycznych z Dolnego Śląska i Opolszczyzny, które po konsolidacji 
przyjęły nazwę oddziałów: w Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Wałbrzychu 
i Wrocławiu. Koncern posiada ponad 11 procentowy udział w sprzedaży 
energii elektrycznej odbiorcom końcowym w Polsce. Jest jedną z największych 
i najważniejszych spółek sektora,  drugim co do wielkości przedsiębiorstwem 
na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie oraz jednym z najważniejszych pracodawców 
w regionie, zatrudniającym 6100 pracowników.

EnergiaPro – działając w oparciu o koncesje udzielone przez Urząd Regulacji 
Energetyki – zajmuje się dystrybucją, obrotem i przesyłem energii elektrycznej 
oraz eksploatacją urządzeń sieciowych. Koncern oferuje również specjalistyczne 
usługi elektrotechniczne. 

W EnergiiPro Koncernie Energetycznym SA funkcjonuje dwadzieścia osiem 
elektrowni wodnych. Trzynaście z nich stało się częścią utworzonej w styczniu 
2004 r. – spółki Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. Pozostałe wchodzą 
dziś w skład majątku Koncernu. Wszystkie elektrownie produkują rocznie blisko 
210 GWh tzw. „białej” energii. Elektrownie te przedstawiają dla Koncernu wartość 
nie tylko ekonomiczną. Ze względu na malownicze położenie, wiele z nich to 
„perełki” w krajobrazie Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

W ubiegłych latach  wdrożone zostały w zakładach energetycznych (obecnych 
oddziałach EnergiiPro) systemy zarządzania: jakością – zgodny z wymogami 
normy ISO 9001; bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z PN–N 18001 oraz 
system zarządzania środowiskowego – zgodny z wymogami normy ISO 14001. 

Obszar działania 27 429 km2

Liczba odbiorców finalnych (stan w dniu 31.12.2004) 1 631 192

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom finalnym w 2004 roku 11 128 GWh
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ENION SA
Kraków, ul. Łagiewnicka 60

Spółka Akcyjna ENION z siedzibą w Krakowie powstała poprzez przejęcie przez 
Zakład Energetyczny Kraków SA czterech spółek zajmujących się dystrybucją 
energii elektrycznej na terenie Polski południowej. Na skutek połączenia Beskidzka 
Energetyka SA, Będziński Zakład Elektroenergetyczny SA, Zakład Energetyczny 
Częstochowa SA, Zakład Energetyczny Kraków SA oraz Zakład Energetyczny 
Tarnów SA stały się Oddziałami ENIONU SA działającymi i obsługującymi klientów 
na swoim dotychczasowym obszarze działania. W swojej działalności Spółka 
wykorzystuje zwielokrotniony w wyniku konsolidacji potencjał ekonomiczny 
i techniczny.

ENION SA obsługuje odbiorców na 7,2 % powierzchni Polski, z 323 gmin, 
w województwach: łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim 
i świętokrzyskim. 

Szansą dla ENIONU jest działanie na obszarze o znacznym stopniu 
zurbanizowania, wysokim poziomie aktywności gospodarczej oraz dużej 
koncentracji odbiorców przemysłowych. Fachowa i doświadczona kadra kierownicza, 
wysoko wykwalifikowani pracownicy oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i informatycznych są atutami Spółki. ENION jest nie tylko dostawcą, 
ale i wytwórcą energii elektrycznej posiadającym własne źródła wytwarzania, 
w tym największe – Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów.

Obszar działania 25 529 km2

Liczba odbiorców finalnych (stan w dniu 31.12.2004) 2 298 437

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom finalnym w 2004 roku 14 485 GWh
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Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny SA
Gliwice, ul. Barlickiego 2

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny SA jest pierwszą sprywatyzowaną 
w Polsce spółką dystrybucyjną. Jako część europejskiego koncernu Vattenfall 
przeszedł głęboką restrukturyzację. Efektem zmian jest zredukowanie ilości spółek 
z prawie trzydziestu do pięciu i znaczna poprawa efektywności ich działania. 
Wdrażanie restrukturyzacji obejmującej całą firmę byłoby niemożliwe bez 
wykorzystywania nowoczesnych technologii teleinformatycznych (Zakład 
wykorzystuje m.in.: R/3 firmy SAP, system Planet). 

Klienci GZE większość spraw załatwiają przez telefon, a tylko w szczególnych 
sytuacjach pojawiają się w budynkach firmy. Zakład podejmuje także walkę 
o bezpieczeństwo swoich klientów zwalczając nielegalny pobór energii elektrycznej. 
GZE stara się pomagać tym, którzy mają problemy z regularnym płaceniem 
za energię montując liczniki z ogranicznikami bądź liczniki przedpłatowe. 

Zakład czuje się odpowiedzialny za rozwój Górnego Śląska. Najważniejsze 
zrealizowane i będące w realizacji inicjatywy GZE w ostatnich latach to:

– „Pomocna Dłoń” – program wspierania domu Dziecka nr 3 z Gliwic. 
Podopieczni tej placówki dzięki staraniom GZE m.in.: nagrali płytę, zyskali 
aneks kuchenny, mają komplet rowerów,

– „Wiedza dziś sukces jutro” – program rozwijania przedsiębiorczości wśród 
nastolatków uczęszczających do gliwickich liceów, 

– „Mój pomysł na biznes” – program wyłaniający najbardziej obiecujące 
pomysły biznesowe. Najgłośniejszym sukcesem tego programu jest robot 
mobilny „Hexor”,

– „Wspólny słup” – inicjatywa polegająca na wynoszeniu na specjalne kojce 
bocianich gniazd, 

– „Bezpieczny mieszkaniec” – kampania promująca bezpieczne użytkowanie 
energii elektrycznej. 

Powołano także do życia program „Przyjazna Kłodnica”, który w ciągu kilku 
lat ma przywrócić czystą rzekę mieszkańcom Gliwic. Wśród inicjatorów tego 
programu jest również Zakład. 

Obszar działania  4 062 km2

Liczba odbiorców finalnych (stan w dniu 31.12.2004) 1 101 477

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom finalnym w 2004 roku 7978 GWh
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Lubelskie Zakłady Energetyczne SA LUBZEL SA
Lublin, ul. Garbarska 21

Lubelskie Zakłady Energetyczne SA prowadzą działalność na obszarze 
12 144 km² w części województwa lubelskiego i niewielkiej części województwa 
mazowieckiego. Firma zajmuje się dystrybucją i obrotem  energią elektryczną. 

LUBZEL SA obsługuje ponad 514 tysięcy klientów. Gospodaruje dużym majątkiem, 
na który składają się: 1051 km sieci najwyższych napięć, 11831 km sieci średnich 
i 15745 km niskich napięć, 1376 km linii wydzielonych oświetlenia ulicznego, 
3982 km oświetlenia ulicznego podwieszonego na liniach niskich napięć, 
7016 km przyłączy, 9065 stacji transformatorowych, a także aparatura i urządzenia 
w stacjach, sieć łączności, transport oraz zaplecze techniczne i biurowe.

W LUBZEL SA pracuje 1611 pracowników, wśród których 21,4 procent posiada 
wyższe wykształcenie.

Poza działalnością podstawową, Firma świadczy usługi: medyczne w Przychodni 
Specjalistycznej Zakładu Usług Pomocniczych, organizowania wypoczynku 
w swoich ośrodkach wypoczynkowych na Pojezierzu Łęczyńsko–Włodawskim, 
organizowania szkoleń i imprez okolicznościowych w Centrum Szkoleniowo–
Wypoczynkowym „Energetyk” w Nałęczowie, diagnostyki pojazdów w Stacji 
Diagnostycznej Zakładu Usług Technicznych, specjalistyczne w Zakładzie Usług 
Technicznych.

LUBZEL SA posiada udziały  w spółkach: Elektrociepłownia Lublin – Wrotków 
Sp. z o.o. – 100 procent i PRO–ZEL Sp. z o.o. – 49 procent.

Lubelskie Zakłady Energetyczne SA aktywnie uczestniczą w życiu regionu 
poprzez podejmowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw w dziedzinie edukacji, 
ochrony zdrowia, kultury i sportu.

Obszar działania 12 144 km2

Liczba odbiorców finalnych (stan w dniu 31.12.2004) 514 698

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom finalnym w 2004 roku 3 157 GWh
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Łódzki Zakład Energetyczny SA
Łódź, ul. Tuwima 58

Łódzki Zakład Energetyczny SA należy do najstarszych zakładów energetycznych 
w kraju. Jego korzenie sięgają początku XX wieku. W 1907 r. w sieci powszechnego 
użytkowania popłynął prąd elektryczny, zasilając odbiorców w centrum Łodzi. 
Zakład wpisał się na stałe w dzieje miasta przyczyniając się do jego rozwoju. 
Po wielu zmianach organizacyjnych, w 1993 r. powstała jednoosobowa spółka 
Skarbu Państwa – Łódzki Zakład Energetyczny SA (ŁZE SA).

 Dziś ŁZE SA to spółka nowoczesna, dobrze zorganizowana i nastawiona 
na klienta. W 2001 r. zarząd podjął decyzję o głębokiej restrukturyzacji firmy 
i dostosowaniu jej do wymogów przyszłego, zderegulowanego rynku energii 
elektrycznej. Objęła ona wszystkie obszary spółki. Wprowadzono nowoczesne 
metody zarządzania procesowego, a także zintegrowany system informatyczny. 
ŁZE SA w praktyce realizuje swoje hasło „energetyczny partner i opiekun”.

Obszar działania 1 523 km2

Liczba odbiorców finalnych (stan w dniu 31.12.2004) 509 191

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom finalnym w 2004 roku 2 605 GWh
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Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
Warszawa, ul. Mysia 2

Grupa Kapitałowa PSE SA to przedsiębiorstwo dostarczające energię 
o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i jego 
gospodarki, aktywnie działające na forum międzynarodowym; inicjator 
budowania najsilniejszej grupy przesyłowej w regionie Europy Środkowej. 

Podstawowym celem działania Grupy Kapitałowej Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA jest: kreowanie wartości oraz wzrostu efektywności 
ekonomicznej działania spółek Grupy Kapitałowej PSE SA, uzyskanie i utrzymanie 
silnej pozycji w obszarach prowadzonej przez Grupę Kapitałową działalności, 
realizacja restrukturyzacji organizacyjnych i kosztowych w ramach strategii, 
zachowanie stabilności finansowej przedsiębiorstwa oraz przyczynianie się 
do wzrostu wartości Grupy Kapitałowej PSE SA z poszanowaniem zasad ładu 
korporacyjnego i regulacji prawnych. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA 
są jednostką nadrzędną Grupy Kapitałowej PSE SA – jednej z największych 
grup kapitałowych w Polsce. PSE SA odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu 
i restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PSE SA, w polityce jej rozwoju i ekspansji. 
PSE SA jako spółka – matka odgrywają ważną rolę w procesie budowania silnego 
podmiotu przesyłowego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Strategiczne obszary działalności Grupy Kapitałowej PSE SA  obejmują zadania 
operatora systemu przesyłowego (PSE–Operator SA), obrót krajowy i zagraniczny 
energią elektryczną (PSE–ELECTRA SA), produkcję energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych oraz przyjaznych środowisku (Elektrownie Szczytowo–Pompowe SA) 
oraz telekomunikację.

Sukcesy firmy to poprawa bezpieczeństwa KSE, udostępnienie przez operatora 
systemu przesyłowego, w drodze przetargów, zdolności przesyłowych wymiany 
międzysystemowej, rozpoczęcie budowy nowoczesnej siedziby dla operatora 
systemu przesyłowego, PSE SA i spółek z Grupy Kapitałowej spełniającej wszystkie 
wymogi bezpieczeństwa i standardy techniczne.

Sprzedaż energii elektrycznej w 2004 r.

spółkom dystrybucyjnym, elektrowniom szczytowo–pompowym 

i odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowej.

59,6 TWh

Długość linii (stan w dniu 31.12.2004)*:

– 750 kV 114 km

– 400 kV 4 830 km

– 220 kV 7 913 km

– 110 kV 34 km

* w przeliczeniu na jeden tor
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Rzeszowski Zakład Energetyczny SA
Rzeszów, ul. 8–go Marca 6

Rzeszowski Zakład Energetyczny SA jest jedną z większych firm 
funkcjonujących w województwie podkarpackim. Spółka świadczy usługi w zakresie 
obrotu i dystrybucji energii elektrycznej dla 657 732 klientów na obszarze czterech 
województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego 
o powierzchni 16 382 km2 (co stanowi 5,2% powierzchni Polski). Spółka prowadzi 
działalność za pośrednictwem jedenastu rejonów energetycznych. Są to: 
RE Rzeszów – Miasto, RE Rzeszów – Teren, RE Jasło, RE Staszów, RE Sanok, 
RE Stalowa Wola, RE Krosno, RE Tarnobrzeg, RE Janów Lubelski, RE Leżajsk, RE Mielec. 
RZE SA jest również jednostką dominująca w Grupie Kapitałowej. Spółkami 
zależnymi są: Elektrociepłownia Rzeszów SA (100% akcji) oraz Enesta Sp. z o.o. 
(84,85% udziałów). 

Jednym z priorytetów w działalności Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego SA 
jest stała poprawa jakości świadczonych usług, między innymi poprzez 
wdrażanie nowoczesnych narzędzi podnoszących standardy obsługi klienta. 
Jednym z takich rozwiązań jest Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e–BOK), 
z którego mogą korzystać wszyscy klienci posiadający dostęp do internetu oraz 
adres poczty elektronicznej. Rzeszowski Zakład Energetyczny SA był pierwszą 
spółką dystrybucyjną w kraju, która wprowadziła tego typu rozwiązanie. 
Firma inwestuje w nowoczesne, proekologiczne technologie, które zapewniają 
stabilną pracę systemu energetycznego. Dzięki temu RZE SA należy do spółek 
dystrybucyjnych o najniższym wskaźniku strat energii elektrycznej. Spółka 
kieruje się w swej działalności zasadą nieingerencji w środowisko naturalne, aby 
skutecznie chronić unikatowe walory przyrodnicze Podkarpacia. W spółce grupy 
kapitałowej RZE SA Elektrociepłowni Rzeszów SA wytwarza się energię w sposób 
przyjazny środowisku. Przyczyniło się do tego uruchomienie nowoczesnego 
bloku elektroenergetycznego, wytwarzającego energię elektryczną i cieplną 
w oparciu o nowoczesną technologię produkcji ciepła i prądu w skojarzeniu przy 
udziale gazu ziemnego. Wszystkie stacje energetyczne na obszarze działalności 
dystrybucyjnej Spółki są wyposażone w systemy zabezpieczeń zapewniające 
ich bezpieczną i bezawaryjną pracę oraz eliminujące ryzyko skażenia 
środowiska. Długoletnia obecność na rynku, profesjonalizm pracowników 
oraz dbałość o standardy obsługi klienta i jakość świadczonych usług decydują 
o konkurencyjności Spółki na rynku energii elektrycznej.

Obszar działania 16 382 km2

Liczba odbiorców finalnych (stan w dniu 31.12.2004) 657 732

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom finalnym w 2004 roku 3 562 GWh
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STOEN SA
Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

STOEN SA wywodzi się z Elektrowni na Powiślu, która była pierwszym 
producentem i dostawcą energii w Warszawie. Obecnie dostarcza energię 
elektryczną do ponad 820 tysięcy klientów w stolicy i okolicach. STOEN SA jest 
jedną z dwóch sprywatyzowanych spółek dystrybucyjnych w Polsce. Od 23 grudnia 
2002 r. należy do międzynarodowej Grupy RWE dostarczającej energię, gaz 
i wodę milionom klientów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Grupa podzielona 
jest na sześć segmentów biznesowych: RWE Power, RWE Energy, RWE npower, 
RWE Trading, RWE Thames Water, RWE Systems. STOEN SA należy do segmentu 
RWE Energy, skupiającego firmy zajmujące się przesyłem oraz dystrybucją energii 
elektrycznej i gazu, a także dostawami usług wodociągowo–kanalizacyjnych 
w Europie.

RWE posiada udziały w ponad dwudziestu przedsiębiorstwach w Polsce. 
Od października 2003 r. STOEN SA odpowiada za rozwój RWE w Polsce 
i koordynację działalności polskich spółek RWE zajmujących się dostawą energii, 
wody i gazu.

Dwa lata w międzynarodowej Grupie RWE to czas głębokich przekształceń, 
zmierzających do przygotowania STOEN do pełnego otwarcia rynku energii 
w Polsce. STOEN korzysta z potencjału grupy, jej doświadczeń w różnych sferach 
funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach pełnej konkurencji. Intensywnie 
pracuje nad poprawą rozwiązań dla swoich klientów i inwestuje w infrastrukturę 
techniczną. STOEN buduje organizację zarządzaną i funkcjonującą według 
międzynarodowych standardów. Pozytywne wartości zakorzenione w firmie od lat 
wzbogacane są o nowe – profesjonalizm, perspektywiczne myślenie, zorientowanie 
na cele, otwartość na zmiany. Zgodnie z przyjętą filozofią STOEN jest firmą 
odpowiedzialną społecznie. W 2004 r. na cele charytatywne spółka przeznaczyła 
ponad 400 tysięcy złotych.

Obszar działania 486 km2

Liczba klientów (stan w dniu 31.12.2004) 820 812

Sprzedaż energii elektrycznej w 2004 roku 5 685 GWh
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Zakład Energetyczny Białystok SA
Białystok, ul. Elektryczna 13

Zakład Energetyczny Białystok SA został wpisany do rejestru spółek 
handlowych, prowadzonego przez sąd gospodarczy, w dniu 1 sierpnia 1993 r. 
Historia Zakładu jest jednak znacznie dłuższa, gdyż jest on kontynuatorem 
95–letniej tradycji.

ZEB SA działa na obszarze około 27 tysięcy km2 obejmującym całe 
województwo podlaskie oraz część warmińsko–mazurskiego i mazowieckiego. 

Podstawowym przedmiotem działalności firmy, zgodnie z posiadanymi 
koncesjami, jest przesył, dystrybucja i obrót energią elektryczną. Poza realizacją 
statutowych zadań Zakład Energetyczny Białystok SA aktywnie włącza się 
w działalność ekologiczną, społeczną i charytatywną. Jest firmą, która stara się 
godzić realizowany cel gospodarczy z aktywnością prospołeczną.

Obszar działania 27 229 km2

Liczba odbiorców finalnych (stan w dniu 31.12.2004) 655 718

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom finalnym w 2004 roku 2 723 GWh
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Zakład Energetyczny Łódź–Teren SA
Łódź, ul. Piotrkowska 58

Zakład Energetyczny Łódź–Teren SA – kontynuator działalności 
przedsiębiorstwa elektroenergetycznego utworzonego w 1937 r. – jest 
jednoosobową spółką Skarbu Państwa. ZEŁ–T SA zajmuje się przesyłaniem 
i dystrybucją energii elektrycznej na obszarze woj. łódzkiego, mazowieckiego 
i świętokrzyskiego o łącznej powierzchni 15 100 km2 zamieszkiwanego przez 
ponad 1,5 mln osób.

Przystosowując Zakład do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej  
wdrożono jakościowe standardy technicznej i handlowej obsługi klientów, które 
zobowiązują firmę do należytej dbałości o dobro klientów i konsekwentnego 
przestrzegania obowiązków.

Na modernizację i rozbudowę infrastruktury sieciowej, służącej dystrybucji 
i przesyłowi energii elektrycznej każdego roku  przeznaczane są wielomilionowe 
nakłady.

Firma wiele uwagi poświęca również przestrzeganiu wymogów ochrony 
środowiska. ZEŁ–T SA, jako jedyna spółka dystrybucyjna z Polski, uczestniczy 
w projekcie dotyczącym techniczno – ekonomicznych aspektów wdrażania, 
rozproszonych źródeł energii odnawialnej do sieci rozdzielczej.

Zakład Energetyczny Łódź–Teren SA posiada certyfi kat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Obszar działania 15 100 km2

Liczba odbiorców finalnych (stan w dniu 31.12.2004) 592 531

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom finalnym w 2004 roku 4 045 GWh
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Zakład Energetyczny Warszawa–Teren SA
Warszawa, ul. Marsa 95

Zakład Energetyczny Warszawa–Teren SA zajmuje się m.in. przesyłem, 
dystrybucją, obrotem, wytwarzaniem energii elektrycznej, budową, modernizacją, 
remontami sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz innymi usługami 
z zakresu elektroenergetyki. Działa na obszarze 18 299 km2 obejmującym 
województwa: mazowieckie, lubelskie i warmińsko–mazurskie. Spółka jest 
jednym z największych przedsiębiorstw na Mazowszu. O doskonałą jakość usług 
i satysfakcję klientów Spółki dba około 2600 pracowników centrali, Elektrowni 
wodnej Dębe i 13 rejonów energetycznych: Pruszków, Jeziorna, Otwock, Legionowo, 
Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Sokołów Podlaski, Łuków, Garwolin, Ostrołęka, 
Wyszków, Wołomin, Przasnysz. 

ZEW–T SA jest firmą z ponad 120–letnią tradycją, dzięki czemu świadczy 
w pełni profesjonalne usługi, poparte ogromnym doświadczeniem i rzetelną 
wiedzą. To także przedsiębiorstwo nowoczesne i stale rozwijające się, dostosowane 
do europejskich standardów, posiadające od 2003 r. Certyfikat ISO 9001:2000. 

Hasło „DAJEMY CI ENERGIĘ!” firma realizuje z dużym zapałem, dbając o stały 
rozwój Spółki, Mazowsza, a także całego sektora elektroenergetycznego w Polsce.

Obszar działania 18 299 km2

Liczba odbiorców finalnych (stan w dniu 31.12.2004) 795 202

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom finalnym w 2004 roku 4 821 GWh
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Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko–Kieleckiego SA
Skarżysko–Kamienna, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51 

ZEORK SA to firma z 77–letnią tradycją. Spółka obejmuje swoją działalnością 
województwa świętokrzyskie, znaczną część mazowieckiego, niewielką część 
małopolskiego i łódzkiego. W strukturze ZEORK SA funkcjonuje 11 rejonowych 
zakładów energetycznych, Zakład Wysokich Napięć, Zakład Usługowo–
Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji. 

Dystrybucja i sprzedaż energii to podstawowa działalność Spółki. Ponadto firma 
świadczy usługi w zakresie budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych, 
prowadzi sprzedaż sprzętu i materiałów elektroenergetycznych w sieci własnych 
hurtowni, oferuje usługi teleinformatyczne i sprzęt komputerowy. 

 W przedsięwzięciach inwestycyjnych ZEORK SA stosuje najwyższej jakości 
rozwiązania i technologie, gwarantujące ciągłość dostaw energii elektrycznej dla 
odbiorców, a także przyczyniające się do doskonalenia jakości świadczonych usług 
i standardów obsługi klienta.

Obszar działania 16 504 km2

Liczba odbiorców finalnych (stan w dniu 31.12.2004) 735 841

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom finalnym w 2004 roku 4 085 GWh
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Zamojska Korporacja Energetyczna SA
Zamość, ul. Koźmiana 1

Zamojska Korporacja Energetyczna jest jednoosobową Spółką Skarbu 
Państwa. Pod obecną nazwą działa od 1997 r. Wcześniej funkcjonowała jako 
Zakład Energetyczny Zamość. Głównym przedmiotem działania Spółki jest 
dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej. Spółka dostarcza energię do ponad 
423 tys. odbiorców na obszarze 15 283 km2, obejmującym południowo–wschodnią 
część województwa lubelskiego i północno–wschodnią część województwa 
podkarpackiego. Misją ZKE SA jest „ciągłe i niezawodne dostarczanie wszystkim 
klientom przyjaznej energii w sposób zaspokajający ich potrzeby dzisiaj 
i w przyszłości”. W 2004 r. przychody spółki wyniosły 654,5 mln zł.

Spółka zatrudnia 1600 osób. ZKE SA to przedsiębiorstwo wielozakładowe. 
W jego skład wchodzi 10 rejonowych zakładów energetycznych oraz zakład 
techniczny.

Obszar działania 15 283 km2

Liczba odbiorców finalnych (stan w dniu 31.12.2004) 423 039

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom finalnym w 2004 roku 1 641 GWh
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Maj 1990 r. Pierwsze rozmowy i dyskusje nt. potrzeby koordynacji wspól-
nych działań.

29 sierpnia 1990 r.  Spotkanie przedstawicieli 29 Zakładów Energetycznych 
w Baranowie k. Poznania, które przekształciło się w zebranie 
założycielskie PTPiREE. 

8 października 1990 r.  Wpisanie PTPiREE do sądowego rejestru stowarzyszeń. 
5 listopada 1990 r.  I Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Straszynie. 
Październik 1992 r. Wydanie pierwszego albumu typizacyjnego.
Listopad 1992 r.  Raport „Reorganizacja sektora elektroenergetycznego 

w Polsce”, który w grudniu 1992 r. przedstawiony zostaje 
ministrowi przemysłu i handlu. 

7 grudnia 1992 r.  Podpisanie porozumienia pomiędzy ministrem przemysłu 
i handlu a dyrektorami zakładów energetycznych i prezesem 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w sprawie struktury 
sektora elektroenergetycznego. 

1992 – 1993 r.  Udział przedstawiciela Towarzystwa w powołanej przez mini-
stra przemysłu i handlu Grupie Koordynacyjno–Przygotowaw-
czej ds. Restrukturyzacji Branży Przemysłu Elektroenerge-
tycznego, a następnie Grupie ds. Wdrażania Reformy.

1992 – 1997 r.  Prace nad przygotowaniem ustawy Prawo energetyczne. 
Maj 1993 r.  Drugi Raport „Reorganizacja sektora elektroenergetycznego 

w Polsce” zawierający listę niezbędnych do ustanowienia przepi-
sów prawa i propozycje kolejności działań restrukturyzacyjnych. 

Lipiec 1993 r.  Przekształcenie 33 Zakładów Energetycznych w spółki Skarbu 
Państwa.

15 października 1993 r.  II Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Poznaniu.
1994 – 1996 r.  Udział w pracach, powołanej przez ministra przemysłu 

i handlu, Rady ds. cen transferowych oraz zespołów roboczych 
tj. Zespołu ds. cen transferowych w sektorze elektroenerge-
tycznym oraz Zespole ds. cen energii elektrycznej. 

13 października 1995 r.  III Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Krakowie. 
Maj 1996 r.  Wprowadzenie zróżnicowanych cen hurtowych. 
1997 r. Wdrożenie technologii prac pod napięciem w liniach napo-

wietrznych 15 i 20 kV.
Styczeń 1997 Wprowadzenie cen zależnych od obszaru działania spółki 

dystrybucyjnej. 
Luty 1997 r.  Opracowanie pt. „Kształtowanie i budowa taryf energii 

elektrycznej dla odbiorców fi nalnych”. 
10 kwietnia 1997 r.  Przyjęcie przez Sejm ustawy Prawo energetyczne. 
1997 – 1998 r.  Opracowanie projektów rozporządzeń do ustawy Prawo 

energetyczne dotyczących obszaru energii elektrycznej. 
1998 r. Wydanie pierwszej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnych.
23 czerwca 1998 r.  Zaakceptowanie przez Radę Towarzystwa opracowania „Model 

rynku energii elektrycznej w Polsce” – pierwszego całościowe-
go poglądu o zliberalizowanej elektroenergetyce. 

Sierpień 1998 r.  Ogłoszenie pierwszego przetargu na kupno energii elektrycznej. 
23 października 1998 r.  IV Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Toruniu. 
29 grudnia 1998 r.  Porozumienie sektorowe dla uniknięcia zagrożeń w ciągłości 

dostaw energii elektrycznej. 

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ
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1998 – 1999 r.  Przeprowadzenie ogólnopolskich badań jakości energii 
elektrycznej zgodnie z normami polskimi i europejskimi. 

1998 – 2003 r.  Prace nad założeniami do ujednolicenia zasad kształtowania 
opłat za przyłączanie do sieci. 

Styczeń 1999 r.  Zaprzestanie stanowienia przez ministra fi nansów cen 
urzędowych energii elektrycznej. 

1999 – 2005 r.  Udział w przygotowaniu długoterminowych prognoz rozwo-
ju gospodarki paliwami i energią oraz tez do dokumentów 
określających politykę energetyczną państwa. 

2000 r.  Wzorcowy tekst taryfy spółek dystrybucyjnych dla energii 
elektrycznej. 

2000 – 2002 r. Opracowanie i wdrożenie nowych instrukcji i technologii prac 
pod napięciem w sieciach elektroenergetycznych do 30 kV.

6 lutego 2001 r.  Pierwsza prywatyzacja, sprywatyzowano Górnośląski Zakład 
Elektroenergetyczny SA.

Marzec 2001 r. Opracowanie zestawu 18 szczegółowych instrukcji eksploata-
cyjnych jako załczników do IRiESD.

Kwiecień 2001 r.  Opinia do rządowego dokumentu pt. „Program wprowadzenia 
rynku energii elektrycznej w Polsce”. 

Wrzesień 2001 r.  Uruchomienie dobowo – godzinowego rynku bilansującego. 
2002 – 2003 r.  Korygowanie zasad rozliczeń na rynku bilansującym. 
Czerwiec 2002 r.  Wydanie poradnika „Ograniczenie strat energii elektrycznej 

w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych”.
23 grudnia 2002 r.  Prywatyzacja STOEN SA. 
2003 r.  Wzorcowy tekst taryfy spółek dystrybucyjnych dla energii 

elektrycznej po kolejnej nowelizacji Prawa energetycznego. 
Styczeń 2003 r.  Przygotowanie i wydanie opracowania pt. „Problematyka 

operatywnego zarządzania siecią 110 kV”.
1 stycznia 2003 r.  Konsolidacja 5 spółek dystrybucyjnych – powstanie ENEA SA.
Marzec 2003 r.  Rozpoczęcie programu badawczego przebiegów obciążenia 

odbiorców energii elektrycznej. 
17 października 2003 r.  V Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Poznaniu.
30 kwietnia 2004 r.  Konsolidacja 5 spółek dystrybucyjnych – powstanie EnergiaPro 

Koncernu Energetycznego SA.
21 czerwiec 2004 r.  Przygotowanie i wydanie „Raportu dotyczącego wydzielenia 

operatorów systemów dystrybucyjnych w sektorze elektroener-
getycznym”.

1 lipca 2004 r.  Konsolidacja 5 spółek dystrybucyjnych – powstanie ENION SA.
31 grudnia 2004 r.  Konsolidacja 8 spółek dystrybucyjnych – powstanie Koncernu 

Energetycznego ENERGA SA.
12 kwietnia 2005 r.  VI Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Baranowie 

k. Poznania.
7 czerwca 2005 r. Decyzja o powołaniu Energetyki Podkarpackiej.
28 czerwca 2005 r. Powołanie Spółki Akcyjnej Wschodnia Grupa Energetyczna.
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Andrzej Pazda
Dyrektor Biura Polskiego Towarzystwa 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Przypadł mi w udziale zaszczyt kierowania Zespołem Redakcyjnym, pracu-
jącym nad przygotowaniem i wydaniem Monografii poświeconej piętnastoleciu 
Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Pozwalam sobie 
więc na kilka słów refleksji, które, być może, wytrwały Czytelnik zechce przeczy-
tać.

Wielkim i niekłamanym zaszczytem było dla mnie powierzenie mi przez 
Inicjatora zawiązania Towarzystwa, Pana Stanisława Filipiaka, wówczas Dyrektora 
Zakładu Energetycznego Poznań, przygotowania i opracowania dokumentów 
oraz prowadzenia formalności związanych z urzeczywistnieniem tej inicjatywy. 
Misja ta, choć, co oczywiste, uzależniona od woli i oczekiwania środowiska 
Zakładów Energetycznych, była dla mnie wielkim wyzwaniem. Tym samym dla mnie 
ta przygoda rozpoczęła się już w maju 1990 roku, kiedy skutecznie zostałem za-
szczepiony ideą tworzenia i organizowania Towarzystwa.

Charakter przygody przedsięwzięcie miało jednak tylko na początku. Zdarze-
nia miały zaskakujące zwroty i, co można ocenić po latach, przebiegały w jakże 
różnych od dzisiejszych warunkach. Pierwsze spotkania, do udziału w których za-
praszani byli Dyrektorzy Zakładów Energetycznych, budziły duże zainteresowanie 
i uczestniczyli w nich nieomal wszyscy Dyrektorzy Zakładów lub ich przedstawi-
ciele. Sama inicjatywa zawiązania Towarzystwa nie była jednak przyjmowana już 
tak jednoznacznie. Opinie wręcz entuzjastycznie akceptujące powołanie Towarzy-
stwa (wspominam tu niezapomnianą dla mnie wypowiedź nieżyjącego już Gustawa 
Sygi), graniczyły z opiniami zawierającymi sporo wątpliwości, by nie powiedzieć, 
wyrażającymi dość wyraźny sprzeciw. Uwarunkowania, w których proces naro-
dzin Towarzystwa przebiegał, bardzo szczegółowo opisane zostały na stronach ni-
niejszej Monografii. Pewne jest, że 29 sierpnia 1990 roku podjęta została decyzja 
o zawiązaniu Towarzystwa. I chyba, jak to przynajmniej wynika z wypowiedzi na-
ocznych świadków, decyzja ta okazała się słuszna i uwieńczona została sukcesem. 

Ze swej strony pozwalam sobie na stwierdzenie, że dzisiejszy sukces i Jubile-
usz Towarzystwa możliwy był dzięki organicznej pracy Dyrektorów Zakładów 
Energetycznych, później Prezesów Spółek Dystrybucyjnych i specjalistów pracujących 
w Zespołach Towarzystwa, delegowanych przez Spółki, którzy bardzo szybko prze-
konali się, że działania Towarzystwa nie ograniczają samodzielności poszczegól-
nych podmiotów, a wręcz przeciwnie, wspierają ich działalność i przez to są ich 
korzyścią. Myślę, że za to właśnie tym wszystkim, którzy tak naprawdę tworzyli 
i tworzą Towarzystwo, a których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska, należą 
się słowa największego uznania i podziękowania. Zdaję sobie sprawę, że nie leży 

POSŁOWIE
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w moich kompetencjach, jako Dyrektora Biura, dokonywanie takiej oceny i przekazy-
wanie podziękowań. Bardzo jednak proszę, by tym razem wolno było mi to uczynić.

Myślę także, że w sukcesie Towarzystwa niemały udział mają pracowni-
cy Biura. Przez ten cały okres staraliśmy się i dalej dokładamy wszelkich starań 
by zawsze wypełniać oczekiwania Członków Towarzystwa, a także wychodzić 
z inicjatywami wspierającymi działalność Spółek. Czy skutecznie – odpowiedź 
należy oczywiście do osób, do których te działania były kierowane. Korzystając 
z okazji, chciałbym za to wszystko pracownikom Biura, z którymi miałem i mam 
przyjemność pracować, serdecznie podziękować. Natomiast w imieniu swoim 
i pracowników Biura za możliwość takiej właśnie pracy niech mi także będzie wolno 
serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas wspierali, motywowali i korzystali 
z wyników tej pracy. 

Chciałbym też, i to szczególnie serdecznie, wyrazić wdzięczność wszystkim, 
którzy zechcieli naszą Monografię wzbogacić swoimi wypowiedziami i wspomnie-
niami. Dziękuję serdecznie za zawarte w nich słowa uznania oraz za rzeczowe, 
a nieraz i krytyczne oceny. Bez ich wypowiedzi Monografia nasza byłaby niepełna 
i mało wiarygodna. 

Data dzisiejszego Jubileuszu wyznacza zupełnie inny czas dla działalności 
Towarzystwa. Czas, który wyznaczany jest procesem konsolidacji i prywatyzacji, 
a przede wszystkim przez rynek, a dokładniej przez jego konkurencyjne reguły 
i wymagania klienta bez których tego rynku nie będzie. Czy w tak określonym 
otoczeniu jest miejsce i potrzeba działania Towarzystwa? Z perspektywy zaszczy-
tu piętnastu lat pracy w Towarzystwie, odpowiadam że tak. Oczywiście będzie 
to wymagało dostosowania działań do dzisiejszych wymagań i oczekiwań 
Spółek. Przekonany jednak jestem, że obecne, jak i przyszłe inicjatywy i dokonania 
Towarzystwa będą działaniami oczekiwanymi przez stowarzyszone Spółki 
i skutecznie będą je wspierać we wszystkich realizowanych przez nie zadaniach. 
Czy tak się stanie, zależy od wszystkich, którzy rzeczywistość energetyczną 
kształtują. Przekonany jestem, że kolejne piętnastolecie i piszący podobne słowa 
w sierpniu 2020 będzie mógł to potwierdzić. Życzę tego, tej osobie bardzo szczerze 
i serdecznie.

Andrzej Pazda
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