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Wprowadzenie
Oddajemy w  Państwa ręce wydawnictwo wspomnieniowe poświęco-
ne 25-leciu działalności Polskiego Towarzystwa Przesyłu i  Rozdziału 
Energii Elektrycznej. Przed podjęciem decyzji o  wydaniu tej publikacji 
zadaliśmy sobie pytanie o jej cel i zasadność. Proste przywołanie wspo-
mnień, wyjęcie z szuflad starych zdjęć i przelanie na papier nostalgii za 
tym, co minione, wydawało się niewystarczającym motywem. Natomiast 
znacznie bardziej interesujący stał się pewien zwarty obraz wyłaniający 
się ze starych dokumentów i spisanych wspomnień. Okazuje się bowiem, 
że wszystkie te rozrzucone elementy składają się na spójną całość, którą 
możemy nazwać tożsamością PTPiREE. Bez jej zrozumienia, bez uwzględ-
nienia czynników wpływających na jej kształtowanie, myślę, że zdecydo-
wanie trudniej przyszłoby nam zrozumienie współczesności. 

Poszukując swego rodzaju „kodu DNA” naszej organizacji, próbu-
jemy dociec i  krótko scharakteryzować jego najistotniejsze cechy. I  tu 
przebija się w  sposób oczywisty postawa innowacyjna oraz myślenie 
oparte na współdziałaniu. Bez wątpienia właśnie te cechy, tak pożąda-
ne w  dzisiejszej rzeczywistości, dały przed ćwierćwieczem impuls do 
powstania PTPiREE. I choć w sposób istotny zmieniły się realia polskiej 
energetyki, niezmiennie dążymy do tego, żeby nasze najcenniejsze 
wartości, szczególnie te charakteryzujące się wspólnym działaniem, 
pielęgnować i rozwijać. 
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Przed 25 laty, w  tamtej i  jakże nowej rzeczywistości społecznej 
i  politycznej, brakowało jasnych planów i  wzorców dotyczących przy-
szłej struktury organizacyjnej i  własnościowej przedsiębiorstw ener-
getycznych. Brakowało dobrego prawa. Jednocześnie rozpoczynał się 
niezwykle dynamiczny proces zmian, który – można by rzec – trwa do 
dziś. Energetyka potrzebowała swojego reprezentanta w  kontaktach 
z rządem, politykami, decydentami. Z tej właśnie potrzeby, popartej wy-
obraźnią i myśleniem nakierowanym w przyszłość, powstało PTPiREE. 
Dzięki ciężkiej pracy wielu osób, zapoczątkowanej przez inicjatora po-
wołania Towarzystw w energetyce – Pana Stanisława Filipiaka, pierw-
szego Prezesa naszego Towarzystwa i jego następców, a moich poprzed-
ników – Pana Dariusza Lubery i Artura Różyckiego, którym należą się 
słowa najwyższego uznania i  podziękowania, w  krótkim czasie nasza 
organizacja stała się rzeczywistym partnerem decydentów, realnie 
współkreując rzeczywistość polskiej elektroenergetyki. Jednym z  ka-
mieni milowych tego działania było uchwalenie pierwszego Prawa 
energetycznego, w  którego przygotowaniu PTPiREE aktywnie uczest-
niczyło. Dziś również jesteśmy aktywni, a  nasz głos jest słyszalny na 
wszystkich etapach procesu legislacyjnego, w  opiniowaniu ustaw ma-
jących wpływ na branżę elektroenergetyczną. 

W przeszłości działania związane z  kreowaniem zmian w  otocze-
niu energetyki nie były jedynym polem naszej aktywności. Inny obszar 
stanowiły zagadnienia techniczne i  potrzeba współdziałania poszcze-
gólnych podmiotów w  ujednolicaniu standardów, wdrażaniu najnowo-
cześniejszych rozwiązań. To właśnie w  PTPiREE powstała – i  z sukce-
sem została zrealizowana – choćby idea wspólnego Systemu Łączności 
Trankingowej, czy też technologia napowietrznych linii izolowanych 
i konstrukcji wirowanych. A teraz, po latach, nawiązując do najlepszych 
wzorców współpracy z przeszłości, możemy poszczycić się ogłoszeniem 
i sfinalizowaniem wspólnego przetargu na dostawę bilansujących liczni-
ków energii elektrycznej dla czterech OSD, będących członkami naszego 
Towarzystwa. To kolejny dowód na istnienie swego rodzaju łańcucha 
idei, któremu dodajemy kolejne ogniwa. To tylko nieliczne przykłady 
z wielu wspólnych działań.

Innym polem, na którym PTPiREE stanowiło awangardę, był obszar 
szeroko pojętego marketingu, public relations i komunikacji społecznej. 
To właśnie tutaj po raz pierwszy z  determinacją i  uporem upomniano 
się o  klienta, który w  przeszłości bywał dla energetyków co najwyżej 
odbiorcą, a czasami – w mentalności odziedziczonej z poprzedniej epoki 
– niestety, przyznajmy się do tego – intruzem. Dziś właśnie P.T. Klienta, 
jego zadowolenie i satysfakcję, stawiamy w centrum zainteresowania. 

Przykładów na istnienie i  trwałość „kodu DNA” naszego Towarzy-
stwa jest więcej. Mam nadzieję, że podczas lektury tego albumu każdy 
z  Czytelników odnajdzie swoje tropy, dostrzeże oczywiste historyczne 
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parabole, a być może dołoży także i swoje refleksje w następnych opraco-
waniach odnotowujących kolejne jubileusze. 

Ze swej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować Autoro-
wi – Panu Ryszardowi Drozdowi i  wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie niniejszej publikacji. Wierzę, że przyczyni się ona do 
lepszego poznania naszej organizacji i  procesów, na których odcisnęła 
swój ślad. Dobre samopoznanie, zarówno w obszarze osobistym, jak i or-
ganizacyjnym, jest z  kolei źródłem jeszcze lepszego, skuteczniejszego 
działania. Dlatego właśnie, niewyczerpanej determinacji oraz energii 
życzę wszystkim naszym Członkom i Sympatykom przy okazji tegorocz-
nego jubileuszu.

Zapraszam do lektury!

Robert Stelmaszczyk
Prezes PTPiREE
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Dobry  
pomysł
Lata 1990-1995

Najważniejszy w każdym działaniu jest jego początek.  
Im jest trudniejszy, tym efekt fortunniejszy.

Platon 



Rok 1990 . Tutaj wszystko się rozpoczęło: miasto Poznań
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Niniejsze wydawnictwo poświęcone jest Polskiemu Towarzystwu 
Przesyłu i  Rozdziału Energii Elektrycznej, w  którym zgrupowane są 
wszystkie przedsiębiorstwa związane z dystrybucją i przesyłem ener-
gii elektrycznej. Zanim jednak przedstawię jego działalność, kilka zdań 
z historii.

Dystrybucja, zgodnie z  definicją, to rozdział dóbr, w  naszym 
przypadku – energii elektrycznej. Przesył to transport energii na 
duże odległości. 

W zasadzie trudno jest jednoznacznie określić datę, od kiedy sło-
wo „dystrybucja” zostało wprowadzone do powszechnego użytku jako 
działanie gospodarcze. Wydaje mi się, że stało się to w roku 1951, w ra-
mach reorganizacji energetyki polskiej i  powołania okręgów energe-
tycznych, w  których znalazły się zakłady sieci elektrycznych (dystry-
bucja) i  zakłady zbytu energii (obrót energią elektryczną). Taka sytu-
acja trwała do roku 1958, kiedy to zakłady zbytu energii włączono do 
zakładów sieci i zmieniono nazwę na „zakłady energetyczne”. Tak więc 
zakłady te, określane dalej jako dystrybucyjne, składały się, w podziale 
wewnętrznym, nie tylko z dystrybucji, obrotu, ale i przesyłu, jeżeli po-
siadały sieci o napięciu 220 kV i wyższym. Taka sytuacja trwała do roku 
1993, tj. do momentu przekazania linii przesyłowych i urządzeń z nimi 
związanych do – powstałej dwa lata wcześniej – spółki Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA. Wtedy w  sektorze energetyki zostały wyod-
rębnione trzy podsektory: wytwarzanie (elektrownie), przesył (PSE SA) 
i dystrybucja (zakłady energetyczne).

W chwili przekształcania zakładów energetycznych w spółki Skar-
bu Państwa już jednoznacznie określano je jako spółki dystrybucyjne, 
pomimo że miały jeszcze komórki zajmujące się obrotem energią elek-
tryczną. Ich likwidacja była tylko kwestią czasu. W  roku 2007 spółki 
dystrybucyjne podzielono na spółki dystrybucyjne oraz spółki obrotu 
energią elektryczną. I tak jest do dziś. 



Ale wracamy do tematu, któremu poświęcona jest niniejsza publikacja.
W burzliwych czasach polskiego przełomu lat osiemdziesiątych 

i dziewięćdziesiątych XX wieku również energetyka podlegała bardzo 
intensywnym zmianom. W roku 1987, po likwidacji Ministerstwa Ener-
getyki, zlikwidowano również okręgi energetyczne i  z dniem 1  stycz-
nia 1987 r. zakłady podległe okręgom, w  tym i  zakłady energetyczne, 
otrzymały status przedsiębiorstwa państwowego. Ale niedługo, bo już 
23  października tegoż roku, powołano Wspólnotę Energetyki Węgla 
Brunatnego, włączając w  nią również zakłady energetyczne. Jej sie-
dziba mieściła się w Warszawie. Wspólnota nie była ani urzędem, ani 
przedsiębiorstwem, ani spółką, a  jedynie organizmem gospodarczym 
na własnym rozrachunku, w  skład którego wchodziły przedsiębior-
stwa państwowe. Ta forma organizacyjna nie przetrwała jednak długo, 
bo już z dniem 31 września 1990 r. uległa likwidacji.

W międzyczasie wśród energetyków prowadzono dyskusje, trwało 
podpatrywanie sposobów organizacji energetyki w innych krajach, by 
ostatecznie – bazując na doświadczeniach angielskich – wypracować 
schemat organizacyjny polskiej energetyki, którego centrum miały sta-
nowić firmy przesyłowe. W wyniku tych prac powołano pierwszą spół-
kę Skarbu Państwa – Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Już w jej pier-
wotnych zamysłach zakładano, że przejmie ona nie tylko Krajową Dys-
pozycję Mocy, ale też i sieci przesyłowe, stanowiące własność zakładów 

Budynek Zakładu Energetycznego Poznań
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energetycznych. Spółka została zawiązana 2 sierpnia 1990 r. i zarejestro-
wana 28 września tegoż roku.

Wszystko to działo się na oczach zakładów energetycznych, które po 
likwidacji Wspólnoty, podobnie jak inne podległe jej firmy, stały się sa-
modzielnymi podmiotami prawnymi.

Rzucone na głęboką wodę samodzielności prawnej i  ekonomicznej, 
praktycznie nie mając dużego doświadczenia w  korzystaniu z  danej im 
swobody, raz po raz napotykały na problemy, których dotychczas nie 
miały i – mówiąc szczerze – nie zawsze potrafiły sobie z nimi poradzić. 
Stąd rozpoczęły się rozmowy pomiędzy szefami zakładów, ale w zasadzie 
ograniczające się do jednostek zgrupowanych w byłych okręgach ener-
getycznych i w gronie osób, które już wcześniej współpracowały ze sobą. 
Zastanawiano się nad tym, co dalej robić.

Te dyskusje dotyczyły głównie tego, co można zrobić, żeby nawzajem 
sobie pomagać, ale kończyły się one tylko stwierdzeniem, że dobrze było-
by coś zrobić, tylko jak?

W tym momencie przyszła mi do głowy taka myśl wyrażona przez 
Alberta Einsteina: Wszyscy wiedzą, że coś nie da się zrobić. I wtedy pojawia 
się ten jeden, który nie wie, że się nie da i on to coś robi.

I taką osobą, w  ocenie większości kolegów, był dyrektor Zakła-
du Energetycznego w  Poznaniu Stanisław Filipiak. Zebrał wszystkie 
wnioski i propozycje zgłoszone podczas wspomnianych rozmów, aże-
by w gronie kolegów i prawników określić (chyba jedyną w tym czasie) 

Ośrodek w Baranowie k . Poznania
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Rok 1990 . Baranowo k . Poznania . 29 sierpnia odbyło się, jakże istotne, spotkanie 
dyrektorów zakładów energetycznych w celu powołania Polskiego Towarzystwa 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej . Niestety, na spotkaniu nie było fotografa . 
Stąd musimy się zadowolić tylko listą obecności . 
Po prawej: protokół, dziś już historycznego, spotkania dyrektorów zakładów 
energetycznych .
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możliwą formę prawną, a  następnie pozwolił sobie na wystąpienie 
do dyrektorów wszystkich zakładów energetycznych z  propozycją 
współpracy w zakresie realizacji pomysłu.

Prawdą jest, że nie wszyscy zaproszeni od razu podjęli temat, ale po 
dalszych rozmowach, wymianie korespondencji i  innych działaniach, 
mając świadomość procesu powoływania Spółki PSE i jej zakusy, udało 
się zorganizować spotkania znaczącej większości dyrektorów zakładów 
i podjąć dyskusję nad zgłaszanymi propozycjami.

Rozstrzygające spotkanie, historyczne z  dzisiejszego punktu wi-
dzenia, odbyło się 29 sierpnia 1990 r. w  Baranowie koło Poznania. 
Obecni na nim dyrektorzy podjęli jednogłośną decyzję: powołać stowa-
rzyszenie, przyjąć nazwę „Polskie Towarzystwo Przesyłu i  Rozdziału 
Energii Elektrycznej” (PTPiREE), zaproponować zapisy statutu. A  co 
najważniejsze, potwierdzili potrzebę i  zasadność Towarzystwa dla  ce-
lów określonych w  projekcie statutu. Ustalono również, że wszyscy 
obecni na spotkaniu dyrektorzy stają się członkami założycielami To-
warzystwa. Wybrano także kolegów, którzy mieli reprezentować Towa-
rzystwo na posiedzeniu Sądu Rejestrowego w Poznaniu. Byli to: Stani-
sław Filipiak, Dariusz Poppe i Jerzy Skwara. Ostatecznie Towarzystwo 
zarejestrowano 8 października 1990 r.

Pierwsze Zgromadzenie Krajowe, najwyższy organ stowarzyszenia, 
odbyło się w Straszynie koło Gdańska 5 listopada 1990 r., czyli praktycz-
nie niedługo po rejestracji. Uczestniczyło w nim 28 członków założycieli 
i 4 osoby, które w tym czasie złożyły deklaracje członkowskie. Dokonano 
wyboru władz zarządu Towarzystwa, w  tym jednogłośnie prezesa za-
rządu Stanisława Filipiaka oraz wiceprezesów Dariusza Poppe i Jerzego 
Skwarę. Określono też sposób i  zasady pracy zarządu. Powołano także 
pierwsze komisje i zespoły robocze.

Zebrani potwierdzili, że głównymi celami powołania Towarzystwa 
są zadania określone w pierwszym statucie. Były to: podejmowanie dzia-
łań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania 
sieci i urządzeń służących do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, 
inicjowanie, propagowanie i wykorzystanie postępu technicznego, a tak-
że wykonywanie analiz techniczno-ekonomicznych związanych z  prze-
syłem oraz dystrybucją energii elektrycznej i  na ich podstawie formu-
łowanie i  opracowywanie stosownych wniosków. Miało to wszystko na 
celu dbałość o  dobry lobbing i  usytuowanie dystrybucji w  modelu go-
spodarczym oraz działanie na rzecz wdrażania rozwiązań światowych, 
głównie poprzez kontakty z krajami przodującymi w nowatorskich roz-
wiązaniach organizacyjnych w energetyce.

W wyniku dyskusji ukształtowała się pewna filozofia finansowa-
nia Towarzystwa. Założono, że nie można żyć tylko ze składek człon-
kowskich, ale trzeba również wypracować fundusze z  działalności 
gospodarczej.
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Na tym pierwszym Zgromadzeniu podjęto również decyzję o  po-
wołaniu Biura Towarzystwa oraz określeniu jego zadań. Co prawda już 
wcześniej zaistniała konieczność powołania czegoś w  rodzaju ogniwa, 
które miało za zadanie prowadzenie formalności związanych z  tworze-
niem i organizowaniem Towarzystwa, prowadzenie korespondencji oraz 
organizowanie spotkań uzgodnieniowych. Osobą, która podjęła się pro-
wadzenia tych spraw był Andrzej Pazda, którego I Zgromadzenie Towa-
rzystwa powołało następnie na dyrektora Biura PTPiREE. Na margine-
sie, uprzedzając fakty, to był wyjątkowo trafny wybór.

Sama rejestracja stanowiła zaledwie początek problemów, z jaki-
mi przyszło Towarzystwu zmagać się w pierwszych latach działania. 
Poza sprawami organizacyjnymi, niektórzy działacze różnych gre-
miów, jak i  część liderów związkowych, potraktowali Towarzystwo 
jak „towarzystwo wzajemnej adoracji”, a  nawet jako odradzającą się 
nomenklaturę i  nie myślano, aby jego wnioski czy sugestie brać po-
ważnie pod uwagę.

Jednym z  trudniejszych momentów dla Towarzystwa było poja-
wienie się informacji o  pracach mających na celu przekazanie przez 
zakłady energetyczne sieci przesyłowych i  związanych z  nimi urzą-
dzeń oraz dodatkowo pojawienie się tezy o konieczności radykalnego 
zmniejszenia liczby zakładów. Obie decyzje były przygotowywane 

Stanisław Filipiak – pierwszy Prezes PTPiREE, tutaj jako Dyrektor Zakładu 
Energetycznego Poznań
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przez rząd i  lansowane przez pierwszy zarząd powstałej już spółki 
PSE SA. Zaistniała obawa, że decyzje te będą wprowadzone w życie bez 
pytania zakładów o  zdanie, jak i  reprezentującego je Towarzystwa. 
Na szczęście ówczesny podsekretarz stanu Andrzej Lipko, uznając, 
że PTPiREE stanowi pewną reprezentację zakładów energetycznych, 
podjął z  Towarzystwem rozmowy. Być może, że przyczyną tego była 
aktywna działalność organizacji związkowych w zakładach, będących 
zdecydowanie przeciw decyzjom rządowym. Szukając pomocy, uzna-
ły one, że działania Towarzystwa idą w  tym samym kierunku, co ich 
i wsparły jego starania, uznając tym samym, że nie jesteśmy dla nich 
wrogą organizacją.

W tym czasie Ministerstwo Przemysłu i Handlu – dla przygotowa-
nia propozycji restrukturyzacji energetyki, w tym zmniejszenia liczby 
zakładów energetycznych – 5 lutego 1992  r. powołało, pod przewod-
nictwem prof. Jana Popczyka, Grupę Koordynacyjno-Przygotowawczą 
ds. Restrukturyzacji Energetyki. Do prac w niej Towarzystwo desygno-
wało Romana Kuczkowskiego i Ryszarda Rabiegę. Ministerstwo ze swo-
jej strony powołało też Zygmunta Łojszczyka – dyrektora Zakładu Ener-
getycznego Warszawa-Miasto, który to zakład nie był jeszcze członkiem 
PTPiREE. Przedstawicielom Towarzystwa w  pracach Grupy pomagał 
Zespół Ekonomiczny, w  którym pracowali: Barbara Kołodziejczyk, 

Rok 1992 . Baranowo . Dopiero wtedy po raz pierwszy udało się sfotografować 
uczestników I Zgromadzenia . Wypada ich przedstawić . Od lewej stoją: J . Seremet, 
J . Świętoniowski, A . Pazda, J . Usidus, St . Kubacki, Z . Suliga, H . Gąsiorek, T . Zawiliński, 
G . Syga, J . Skwara, St . Filipiak, J . Mierzwa, L . Slendak, J . Szmyt, D . Kuźmiński, 
M . Majewski, I . Gębski, A . Topola, T . Malec, Z . Dulbas, K . Lizak
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Rok 1992 . Część towarzyska spotkania z okazji drugiej rocznicy powołania 
Towarzystwa

Bronisława Zaraś, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Bogusławski, 
Ryszard Drozd oraz Andrzej Pieszczyk. 

W samym Towarzystwie dalej szukano sposobu i metod, aby znaleźć 
argumenty, że podjęcie decyzji o ograniczeniu liczby zakładów – nie ma-
jąc jeszcze sprecyzowanego pomysłu co do restrukturyzacji całej energe-
tyki – to może być krok w złym kierunku.

Chcąc być przygotowanym do dalszej dyskusji, kierownictwo Towa-
rzystwa zleciło niemieckiej firmie konsultingowej „Decon”, żeby – przy 
współudziale powołanego Zespołu, składającego się głównie z dwunastu 
dyrektorów ekonomicznych zakładów (autor był w tej grupie) w oparciu 
o opracowaną przez nią metodę – dokonała odpowiednich symulacji. Sy-
mulacje prowadzone były pod kątem uzyskania najlepszych wskaźników 
ekonomiczno-technicznych dla całego sektora dystrybucji (w przypadku 
zamierzonych konsolidacji) w zależności od liczby zakładów w grupie.

Przez okres pięciu dni, a raczej pięciu dób, Zespół razem z przedsta-
wicielami firmy konsultingowej, wspomagany dodatkowo polskimi eks-
pertami zewnętrznymi, zamknięty w Baranowie koło Poznania, przepro-
wadził analizy chyba dla sześciu wariantów ewentualnej konsolidacji, 
w tym również wariantu o pozostawieniu status quo. Wynik tej analizy 
pokazał, że pozostawienie wszystkich zakładów, po przekształceniu ich 
w  spółki Skarbu Państwa, jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym. 
Takie stanowisko wraz z  uzasadnieniem przedstawiono kierownictwu 
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Towarzystwa do dalszych rokowań z  Ministerstwem Przemysłu i  Han-
dlu (MPiH).

Drugim, w  tym początkowym okresie, dniem istotnym w  dalszej 
działalności Towarzystwa był 7 grudnia 1992 r. W  wyniku aktywności 
Towarzystwa, w Ząbkach koło Warszawy odbyło się pamiętne spotkanie 
przedstawicieli MPiH, PSE SA i  dyrektorów zakładów zgrupowanych 
w  Towarzystwie, gdzie osiągnięto kompromis, który przetrwał ponad 
dziesięć lat, jakkolwiek różna była jego ocena każdej ze stron. Ten kon-
sensus można wyrazić jednym zdaniem: pozostają 33  zakłady energe-
tyczne, które przekazują majątek przesyłowy do PSE SA. Tak to po latach 
wspomina jeden z prezesów Towarzystwa – Dariusz Lubera: 

Pamiętam, jak podczas przerwy w obradach przygotowywaliśmy po-
rozumienie, w wyniku którego majątek przesyłowy został przekazany do 
PSE, a w zamian za to pozostawiono 33 zakłady, zgodnie z naszym opra-
cowaniem. Był to moment przełomowy. Dodać jednak należy, przedsta-
wiając sprawę jasno: gdyby nie istnienie Towarzystwa, nigdy nie potra-
filibyśmy się tak skoncentrować, wynająć firmę konsultingową i  wraz 
z  naszymi specjalistami stworzyć raport, którego nikt nie był w  stanie 
podważyć. 

A w uzupełnieniu tej wypowiedzi aż się prosi, aby przytoczyć myśl 
Ajschylosa: Ważniejszym nie jest samo zwycięstwo, lecz właściwe wykorzy-
stanie tego zwycięstwa.

Rok 1992 . Baranowo . Spotkanie w przeddzień posiedzenia Zarządu, którego 
tematem, między innymi, była ocena dwóch lat pracy Towarzystwa
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Rok 1992 . Baranowo . Zespół ds . przygotowania stanowiska w sprawie konsolidacji 
jeszcze zakładów energetycznych w ramach memorandum scaleń . Migawki z prac 
oraz . . . spotkanie przedstawiające wyniki opracowania
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I tutaj odpowiedź, co to było za zwycięstwo, dały słowa naszego 
pierwszego Prezesa Towarzystwa, Stanisława Filipiaka:

Spotkanie Ministerstwa, PSE SA i Towarzystwa miało kluczowe zna-
czenie dla dalszej działalności PTPiREE. Od tego momentu zaczęto już 
poważnie traktować naszą organizację, jako realnego i  merytorycznie 
przygotowanego partnera w  procesie zmian w  polskiej elektroenergetyce. 
Zaowocowało to później szeregiem uzgodnień bardzo istotnych dla dystry-
bucji – między właścicielem i innymi partnerami w elektroenergetyce.

W wyniku wspomnianego porozumienia, na mocy zarządzenia 
MPiH z 9 lipca 1993 r., wszystkie 33 zakłady energetyczne przekształco-
no w spółki Skarbu Państwa. Po tym akcie, zgodnie z przygotowanymi ze 
znacznym udziałem Towarzystwa zasadami i harmonogramem, poszcze-
gólne zakłady dokonały transferu majątku przesyłowego do PSE  SA. 
W  sensie decyzji działanie to było proste. Ale w  procesie organizacyj-
nym i logistycznym nie takie znowu łatwe. Stąd Towarzystwo było tym 
miejscem, gdzie głównie dyrektorzy techniczni wymieniali doświadcze-
nia w tym zakresie.

Niezależnie od tych ważnych wydarzeń stanowiących o  przetrwa-
niu Towarzystwa toczyła się normalna działalność, do której zobowiązy-
wał statut. W październiku 1992 r. wydano pierwszy album typizacyjny, 
przekazano MPiH pierwszy raport „Reorganizacja sektora elektroener-
getycznego w  Polsce”, wydano pierwszy numer branżowego biuletynu 
PTPiREE, przekształconego później w  wydawany do dziś miesięcznik 
„Energia Elektryczna”, zorganizowano pierwsze szkolenie „Seminarium 
na temat przewodów izolowanych”. 15 października odbyło się w Pozna-
niu drugie Zgromadzenie Krajowe PTPiREE, na którym prezesem po-
nownie wybrano Stanisława Filipiaka.

Jak już wspomniałem, po likwidacji Wspólnoty Energetyki i Węgla 
Brunatnego (WEiWB) zakłady energetyczne stały się samodzielnymi 
podmiotami prawa. Dotychczasowa efektywność ekonomiczna projekto-
wana dla całego resortu musiała zostać poddana syntezie na poszczegól-
ne sektory i wreszcie przedsiębiorstwa energetyczne.

W tym pierwszym okresie obowiązywał jednolity dla całego kra-
ju cennik na energię elektryczną, zatwierdzany przez Ministerstwo 
Finansów. Utrzymywanie tego rozwiązania na dłuższą metę było 
niemożliwe. Stąd też podjęto działania zmierzające ku zmianie tego 
stanu rzeczy.

Już na początku swojego funkcjonowania PSE SA podjęły prace zwią-
zane z  opracowaniem projektu zasad regulujących problemy rozliczeń 
za energię elektryczną pomiędzy poszczególnymi sektorami. PTPiREE 
natychmiast włączyło się do tych prac. W tym celu zarząd powołał grupę 
dyrektorów ekonomicznych z  zakładów energetycznych, pod przewod-
nictwem Ryszarda Drozda, która miała przygotować materiały do dysku-
sji poza Towarzystwem.
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Taka dyskusja odbyła się w  międzyresortowym zespole, w  któ-
rym oczywiście uczestniczyli również przedstawiciele Towarzystwa. 
Zespołowi temu udało się opracować „Zasady rozliczeń między wy-
twórcami, PSE SA i spółkami dystrybucyjnymi”, które MPiH przyjęło 
do realizacji od 1992 r.

Tak te prace podsumowała Barbara Kołodziejczyk – jedna z członkiń 
naszego składu przedstawicieli PTPiREE:

Zadania postawione przed zespołem do spraw opracowania za-
sad rozliczeń za energię były bardzo trudne, jak każde »sprawiedliwe 
dzielenie bochenka chleba«. Niewątpliwym sukcesem przedstawicieli 
Towarzystwa było dobre przygotowanie uzasadnienia potrzeb sektora 
dystrybucji.

Jak zwykle, do pierwszego tego typu opracowania było szereg 
uwag, w  tym również ze strony dystrybucji. Przeczuwając, że będą 
w  tych „Zasadach (...)” zmiany, zarząd powołał kolejny zespół, tym ra-
zem pod kierownictwem Jacka Sumery, dla oceny powyższych „Zasad 
(...)” i propozycji korekt. Było to dobre posunięcie, gdyż sprawą zajęło 
się MPiH, które – swoją decyzją z grudnia 1993 r. – powołało zespół do 
weryfikacji funkcjonującego dokumentu. W  zespole, któremu prze-
wodniczył dyrektor Wiesław Pawliotti, Towarzystwo reprezentowali 
Dariusz Lubera i  Ryszard Drozd. Dzięki pracy zespołu Jacka Sumery 
mieli potrzebne, dobrze przygotowane materiały, pozwalające aktyw-
nie uczestniczyć w jego pracach.

Rok 1993 . Wyjazd specjalistyczny do Finlandii . Migawki z pobytu  
w firmie ESBO-Elektriska AB
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Jakkolwiek dyrektorzy ekonomiczni zakładów od początku uczestni-
czyli w  pracach Towarzystwa, to jednak dopiero w  październiku 1993  r. 
odbyło się (w ośrodku Zakładu Energetycznego Tarnów) pierwsze spotka-
nie wszystkich dyrektorów, zajmujących się ekonomią w swoich spółkach 
dystrybucyjnych, pod nazwą „Narada Dyrektorów Ekonomicznych”. Już 
tylko zebranie informacji dla przygotowania programu narady pokazało 
jak wiele problemów jest do omówienia i  podjęcia konkretnych działań. 
W trakcie prac zebrani zaproponowali, aby tego typu narady nabrały cha-
rakteru cyklicznego. Żeby było to forum, które przygotowywałoby odpo-
wiednie stanowiska w zakresie ekonomii, mające pomóc kierownictwu To-
warzystwa w podejmowaniu decyzji dotyczących firm czy całego sektora 
oraz byłoby również rezerwuarem doradców i ekspertów ekonomicznych. 
Zebrani wybrali ze swojego grona lidera (dziekana) do kontaktów z  kie-
rownictwem, Biurem Towarzystwa, do merytorycznego przygotowywa-
nia spotkań i ich prowadzenia. Padła propozycja, aby tą funkcją obdarzyć 
Ryszarda Drozda, co zostało przez zebranych przyjęte przez aklamację.

Zarząd Towarzystwa przyjął zaproponowane stanowisko i wprowa-
dził do swojej struktury organizacyjnej Forum Dyrektorów ds. Ekono-
micznych, później przekształcone w Forum Dyrektorów Ekonomicznych 
i Obrotu Energią Elektryczną. Ryszard Drozd pełnił tę funkcję do 2001 r., 
kiedy to odszedł na emeryturę, i  pałeczkę przekazał Iwonie Stus oraz 
Zdzisławowi Wnękowi.

Równolegle z  wprowadzeniem struktury Forum Dyrektorów 
Ekonomicznych, dotychczasowe spotkania dyrektorów technicznych 

Drewniane słupy pewnie długo jeszcze będą w służbie energetyki

 23



przemianowano w Forum Dyrektorów Technicznych. Praktycznie, bo 
już od 1991 r., dyrektorzy ci spotykali się w  ramach Komisji ds.  Sieci 
Rozdzielczych, która później przemieniła się w  ogólne potkania dy-
rektorów technicznych. Zadaniem ich było podejmowanie wspólnych 
działań i  koordynacja postępowania w  obszarach technicznych dys-
trybucji energii elektrycznej.

Forum Dyrektorów Technicznych, dążąc do realizacji postanowień 
Statutu PTPiREE, podejmowało szereg działań, mających na celu opra-
cowanie, wdrożenie, rozwój i  popularyzację nowych rozwiązań tech-
nicznych oraz technologii, zasad wykonywania prac, eksploatacji sieci, 
przepisów, norm technicznych itp. Działania te były prowadzone siłami 
uczestników Forum, poprzez powoływanie komisji i  zespołów robo-
czych, działających przy Towarzystwie, konsultantów zewnętrznych 
oraz pracowników Biura Towarzystwa.

W swym gronie dyrektorzy techniczni podjęli decyzję, że w  tym 
początkowym okresie swojego lidera będą wybierali na jedną trzylet-
nią kadencję. I tak kolejnymi liderami byli: Jan Rudowicz, Włodzimierz 
Hypszer, Jacenty Węgliński i Jerzy Andruszkiewicz.

Wspomniałem już, że prezes Stanisław Filipiak wyraził pogląd, iż 
w pewnym momencie Towarzystwo stało się dla stron partnerem po-
ważnym. Dało to się odczuć w wielu przypadkach, chociażby po decy-
zji z 30 września 1993 r., kiedy MPiH powołało, pod przewodnictwem 

Rok 1993 . Częstochowa . Poszerzone posiedzenie Zarządu
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prezesa PSE SA prof. Jana Popczyka, „Zespół ds. sterowania pracami 
nad opracowaniem oraz wdrożeniem modelu rynku energii elektrycz-
nej”. W dziesięcioosobowym zespole, z ramienia PTPiREE znalazły się 
dwie: Barbara Kołodziejczyk i Ryszard Drozd. I nie były to jedyne po-
wołania naszych przedstawicieli w tworzonych przez to ministerstwo 
zespołach – o czym będzie jeszcze mowa.

Jakby było mało problemów, jakimi w  tym początkowym okresie 
zajmowało się Towarzystwo, doszedł jeszcze jeden, z  którym również 
musiano się zmierzyć. Od początku lat 90. jednym z problemów w gospo-
darce, a w tym i energetyce, były zatory płatnicze. W spółkach dystrybu-
cyjnych największą trudnością było pozyskiwanie należności od odbior-
ców przemysłowych, na ogół państwowych oraz odbiorców regulujących 
należności z budżetu państwa. Ten problem powiększał fakt, że zakłady 
energetyczne były jedynymi pobierającymi opłaty za zużytą energię 
elektryczną. Nie mając wpływów gotówki, opóźniały się z płaceniem do 
PSE, a te z kolei wytwórcom energii.

Ale to nie wszystko. Problem nasilał się także w wyniku podwyżek 
cen energii, związanych z wysoką inflacją. Nowe ceny obowiązywały od 
dnia ogłoszenia, jak też płatności za zakupioną przez zakłady energię, 
np. od PSE. A tymczasem należności dla zakładów od odbiorców energii 
wpływały dopiero po zdecydowanie dłuższym czasie, a więc zakłady te 
należności kredytowały.

Rok 1993 . W przerwie obrad pielgrzymka do Sanktuarium Jasnogórskiego
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30 kwietnia 1993 r . Kraków . Posiedzenie poszerzonego Zarządu PTPiREE . . .

Oczywiście, Towarzystwo włączyło się w  proces rozwiązywa-
nia tego problemu. Forum Dyrektorów Ekonomicznych w  swoich 
działaniach postawiło go na jednym z  pierwszych miejsc, a  zarząd 
Towarzystwa powołał specjalny zespół. Kiedy i MPiH powołało taki ze-
spół, w  skład którego wchodzili przedstawiciele wszystkich sektorów 
energetyki, Towarzystwo włączyło się w  jego prace, delegując swoich 
przedstawicieli: Marka Bartoszewicza i Henryka Małeckiego.

Podsumowując pierwsze pięć lat funkcjonowania Towarzystwa, 
trzeba stwierdzić, że był to czas bardzo trudny, ale i bardzo efektywny. 
Nie na wyrost rozpocząłem go od aforyzmu, że Najważniejszy jest począ-
tek (…), bo tak się stało. Zapadło wówczas szereg decyzji, zaakceptowano 
wiele kierunków dalszych działań. Miały one na celu realizację zadań, 
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które ma realizować Towarzystwo zgodnie ze Statutem PTPiREE. W tym 
okresie pozycja Towarzystwa stała się stabilna i zachęcająca do dalszych 
działań. Ale najlepiej jego wyniki określa, przy okazji wspomnień, pre-
zes Stanisław Filipiak:

Sukcesem największym tego pierwszego okresu było samo zawiązanie 
Towarzystwa w bardzo specyficznym i trudnym dla branży momencie. Po 
likwidacji okręgów, pozostały 33 zakłady energetyczne, nie bardzo wiedzą-
ce, jak funkcjonować w  nowych warunkach. Działając razem w  ramach 
Towarzystwa, nie tylko obroniły się przed różnymi zakusami i większymi 
problemami, ale też skonsolidowały się, by stać się ważnym podmiotem 
w krajowej energetyce.

 . . .skupiającego jeszcze Zakłady Energetyczne jako przedsiębiorstwa państwowe
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Rok 1993 . II Zgromadzenie Krajowe w Poznaniu . Uczestników wita Prezes Stanisław 
Filipiak . Zgromadzeniu przewodniczy Ireneusz Gębski

Rok 1993 . II Zgromadzenie Krajowe w Poznaniu . Głosowanie nad uchwałami
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C .d . II Zgromadzenia Krajowego w Poznaniu . Na zdjęciu środkowym ówczesny 
Rektor Politechniki Poznańskiej – prof . Eugeniusz Mitkowski i późniejsza Prorektor – 
prof . Aleksandra Rakowska
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Nowy Zarząd II kadencji

C .d . II Zgromadzenia . Wybierano Prezesa i wybrano . Praktycznie jednogłośnie 
nowym Prezesem pozostaje Stanisław Filipiak; otrzymuje 33 róże 
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Rok 1994 . Członkowie Sekcji Elektroenergetycznej Automatyki i Zabezpieczeń 
w ABB . Bodaj pierwsza wizyta techników w Finlandii w sprawie nowych rozwiązań 
w budownictwie liniowym SN

Rok 1995 . Kraków . III Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe PTPiREE
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Rok 1995 . Kolejny wyjazd specjalistyczny do Finlandii . Migawki z pobytu i spotkania 
okolicznościowego . Drugi od lewej, na dolnym zdjęciu, późniejszy Prezes 
Towarzystwa Artur Różycki 
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Poznań, rok 1995 . Obchody 45-lecia Służb Dyspozytorskich Energetyki Polskiej

Poznań, rok 1995 . Pierwszy Prezes Towarzystwa Stanisław Filipiak otwiera obchody 
45-lecia Służb Dyspozytorskich Energetyki Polskiej
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Trochę zmian,  
ale kontynuacja
Lata 1996-2000

Żadna droga nie jest zbyt długa dla tego, kto rozsądnie i bez zbytniego 
pośpiechu postępuje naprzód.

Jean La Bruyere



Rok 1996 . Kalisz . Seminarium „Małogabarytowe stacje transformatorowe SN/nn” .
Obrady i ekspozycja urządzeń na wystawie
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Uchwalenie 10 kwietnia 1997 r. przez Sejm RP Ustawy Prawo energetycz-
ne pozwoliło na ukierunkowanie działań branży energetycznej, tym bar-
dziej, że prace nad tym dokumentem były prowadzone przy włączeniu 
się szerokiej reprezentacji energetyków. Jest zrozumiałe, że nie zabrakło 
w tym również naszego Towarzystwa. 

Gdy pierwszy projekt Prawa energetycznego, bezimiennego autora, 
dotarł w połowie 1995 r. do PTPiREE, powołano zespół, pod przewodnic-
twem Dariusza Lubery, w skład którego weszli Tadeusz Wanicki i Janusz 
Lach, żeby ustosunkować się do tego dokumentu oraz włączyć w  prace 
prowadzone równolegle w innych gremiach.

Zespół szybko doszedł do wniosku, że przygotowanie opinii do pro-
jektu będzie trudniejsze niż przygotowanie samego projektu. I tak się 
stało. Autorski projekt Towarzystwa przekazano odpowiednim orga-
nom i dzisiaj trzeba przyznać, że wyjątkowo dużo zawartych tam propo-
zycji trafiło do uchwalonego tekstu. Faktem jest, że ta ustawa rodziła się 
w bólach. Musiała, jak na tamten czas, zmierzyć się – poza merytorycz-
ną dyskusją, w której prym wiodły osoby reprezentujące nasze Towa-
rzystwo – z  trudnymi dziś do pojęcia poglądami zasiadających w  par-
lamencie polityków, bardzo zróżnicowanych partii oraz zachowawczą 
i  roszczeniową pozycją partnerów społecznych. Ostatecznie tę rundę 
wygrali energetycy.

Trzeba jednak dodać, że uzgodnienie opinii i  doprowadzenie do 
rozwiązań zgodnych z założeniami to wynik osobistego zaangażowania 
ówczesnego wiceministra MPiH Herberta Leopolda Gabrysia, który pod-
sumował to stwierdzeniem: Przyjęte przez parlament Prawo energetycz-
ne wyzwoliło wiele oczekiwań wobec użytkowników z  jego przyjęcia, ale 
i wiele rozczarowań.

Z biegiem lat ta pierwotna ustawa obrosła już ponad pięćdziesięcio-
ma nowelizacjami. Na pewno niezbędnymi, chociażby dla doprowadzenia 
do zgodności z dyrektywami unijnymi i dostosowaniem do zmieniającej 



się rzeczywistości gospodarczej. Jednocześnie stała się dokumentem, 
w którym trudno się poruszać ludziom z branży, a co dopiero zwykłym 
klientom.

W tym momencie przypomniało mi się, zasłyszane stwierdzenie: 
W  labiryncie życia nie ustawiono drogowskazów. Każdy może zabłądzić, 
ale i tak później musi szukać własnego wyjścia.

Tak jest i z tą sytuacją. Praktycznie przez cały czas trwają dyskusje, 
są zgłaszane nowe pomysły zmian, które na ogół kończą się kolejnymi 
nowelizacjami, aż w końcu wszyscy dochodzą do wniosku, aby ustawę na-
pisać na nowo i tak się dzieje. Jednak efektu końcowego jeszcze nie widać.

PTPiREE w całym tym procesie aktualizacji i wprowadzanych zmian 
bierze aktywny udział, wnosząc wiele do przyjętych postanowień. A że jest 
to proces ciągły, uznano iż te działania i koordynację związanych z ustawą 
prac będzie prowadził, znajdujący się w strukturze Biura Towarzystwa, 
Obszar Zagadnień Ekonomicznych i Prawnych, kierowany w tym czasie 
przez Piotra Begiera, a obecnie – Katarzynę Zalewską-Wojtuś.

Już chyba tylko po kilku latach widać, że liczba rozwiązywanych pro-
blemów, poruszanych tematów, osiągniętych wyników Towarzystwa nie 
byłaby możliwa, gdyby tym wszystkim, obok zarządu, nie kierował, nie 
koordynował, nie pomagał odpowiedni zespół – Biuro Towarzystwa. Za-
miast opisywać kto, kiedy i dlaczego, pozwolę sobie przedstawić pewną 
definicję, zaczerpniętą ze Statutu Towarzystwa, ale trochę rozszerzoną:

Biuro PTPiREE pełni funkcję wykonawczą władz Towarzystwa. Za-
pewnia obsługę komisji problemowych i  zespołów zadaniowych powoły-
wanych przez Zarząd Towarzystwa, w skład którego wchodzą przedstawi-
ciele spółek energetycznych.

Rok 1996 . Zarząd II kadencji
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I to wyjaśnia właściwie wszystko. A zaczęło się to tak, jak to zwykle 
bywa. W roku 1990 jeden pokoik 10 m2 w siedzibie Zakładu Energetycz-
nego Poznań, w budynku przy ul. Nowowiejskiego, jeden również dyrek-
tor – pracownik i czasami dochodząca pomoc biurowa, jeden komputer 
i coraz to więcej zagadnień i problemów. Nic zatem dziwnego, że ta, co-
raz rozleglejsza działalność Towarzystwa, wymagająca przygotowania 
dokumentacyjnego i logistycznego, wymagała wzmocnienia kadrowego. 
Do tego dochodzi również zainicjowana w 1992 r. działalność gospodar-
cza, pozwalająca na dodatkowe finansowanie działalności statutowej. 
No i kadra się wzmacnia. Dyrektorowi Andrzejowi Paździe udaje się na-
mówić i  zaangażować, obecnych szefów obszarów: Barbarę Soszyńską, 
Piotra Begiera, Wojciecha Kozubińskiego czy Sebastiana Brzozowskie-
go. Zatrudnia też główną księgową Wandę Markowską na cząstce etatu, 
którą niebawem, już na pełnym etacie, zastępuje Hanna Pawlicka. Udaje 
się także powoli wydzierżawić dla potrzeb Biura nowe pomieszczenia, aż 
dochodzi do dzierżawy w  sąsiednim budynku całego piętra. Na koniec 
1996 r. Biuro zatrudnia już 21 pracowników.

Tak, jak całe Towarzystwo przeżywające intensywny rozwój, staje 
się znaczącą organizacją, z którą liczy się otoczenie związane z energe-
tyką, tak ten intensywny rozwój obejmuje i Biuro Towarzystwa. To już 
nie jest zwykłe biuro. Stało się ono pewnego rodzaju samodzielną jed-
nostką gospodarczą, nie zapominającą jednak do czego przede wszyst-
kim zostało powołane.

Ta wielokrotność zagadnień, podejmowanie różnorakich działań 
organizacyjnych i  logistycznych, wymusiło nie tylko odpowiednią or-
ganizację Biura, ale i  sposób organizacji pracy. Ktoś, kto podejmował 
decyzje w  tej sprawie, musiał chyba znać wypowiedzianą kiedyś myśl: 

Rok 1996 . Posiedzenie Zarządu II kadencji w Ślesinie

 39



Nie wystarczy umieć pracować – trzeba jeszcze pracować. Nie wystarczy pra-
cować – trzeba jeszcze umieć pracować. I w przypadku Biura Towarzystwa 
– nic dodać, nic ująć. Można tylko w skrócie przedstawić organizację Biu-
ra. Wyodrębniono 6 obszarów działania, kierowanych przez koordyna-
torów. Są to obszary: zagadnień ekonomicznych i  prawnych, zagadnień 
technicznych, public-relations, działalności szkoleniowo-wydawniczej, 
biura operatora łączności radiowej oraz zespół pomocniczy. Do ich dzia-
łalności jeszcze wrócimy.

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

W tym miejscu należy dokonać pewnego podziału. O ile więc w mia-
stach i  dużych skupiskach ludzi sieć co prawda też posiadała swoje po-
trzeby, o  tyle była w  zdecydowanie lepszym stanie technicznym i  bar-
dziej rozbudowana niż sieć średniego i  niskiego napięcia na terenach 
wiejskich. Tak zresztą było zarówno w  latach dziewięćdziesiątych, jak 
i teraz. Stąd Towarzystwo – nie zaniedbując rozwiązywania problemów 
sieci miejskich – więcej uwagi poświęcało problemom sieci wiejskiej. 

Uchwalona przez Sejm w czerwcu 1950 r. Ustawa o powszechnej elek-
tryfikacji wsi i  osiedli wiejskich miała zapewnić szybki i  równomierny 
rozwój elektryfikacji kraju. Decydenci stanęli jednak przed alternatywą: 
budować z  zapasem, czyli drożej – a  należy pamiętać, że kraj odrabiał 

Rok 1996 . Bielsko-Biała . Jubileuszowa Konferencja „45-lecie Służb Zabezpieczeń 
i Automatyki w Energetyce” . Kadr z części „praktyka”
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straty wojenne – czy też szybko i tanio, licząc się z koniecznością przy-
szłej modernizacji urządzeń. Wybrano tę drugą możliwość. Kierunek 
taki realizowano poprzez budowę długich obwodów linii nn przy małej 
liczbie stacji SN/nn, stosowaniu przewodów żelaznych na krótkich od-
cinkach sieci SN oraz przyłączach domowych.

Tylko część sieci modernizowano, a w większości – nazwijmy to – ła-
tano i generalnie, jako całość, pozostawała w nie najlepszym stanie. Nie 
znaczy to, że energetycy pozostawili ją na pastwę losu. Robili co mogli, 
ale potrzeby w  tym zakresie były i  są jeszcze tak duże, że bez dodatko-
wych środków, np. z budżetu, nic nie wskazuje na to, ażeby można było 
ten proces pogarszania się powstrzymać.

PTPiREE, dostrzegając coraz większe problemy, podejmowało róż-
norodne działania, mające na celu wprowadzenie specjalnych procedur, 
umożliwiających poprawę tego stanu rzeczy. Pierwszym bardzo istot-
nym krokiem było dokonanie oceny zjawiska. W wyniku tego, w 1996 r. 
Towarzystwo przedstawiło raport „Analiza stanu technicznego sieci 
elektroenergetycznej SN i nn na terenach wiejskich oraz określenie po-
trzeb inwestycyjnych i modernizacyjnych”. 

To opracowanie było podstawą dla sformułowania opinii i  wy-
stąpień prezentowanych przez przedstawicieli Towarzystwa, którzy 
w latach 1996-1998 uczestniczyli w naradach organizowanych przez Mi-
nisterstwo Gospodarki (MG), Parlamentarny Zespół na Rzecz Rozwoju 

Rok 1996 . Bielsko-Biała . Jubileuszowa Konferencja „45-lecie Służb Zabezpieczeń 
i Automatyki w Energetyce” . Kadr z części „praktyka”

 41



Wiejskich Sieci Elektroenergetycznych, konferencjach organizowa-
nych przez SEP itp. W  tych wszystkich gremiach przedstawiali, obok 
aspektów technicznych i  bezpieczeństwa, problemy ekonomiczno-fi-
nansowe spółek dystrybucyjnych. Znalazły się one w warunkach kon-
kurencyjnego rynku energii elektrycznej, wprowadzonej efektywności 
gospodarowania, jak i innych uwarunkowaniach charakterystycznych 
dla gospodarki rynkowej.

Również, gdy w roku 1994 podjęto decyzję o przeszacowaniu mająt-
ku całej energetyki, w  tym także majątku sieciowego, Towarzystwo in-
tensywnie włączyło się do realizacji tego zadania i  w znaczący sposób 
pomogło spółkom dystrybucyjnym w  rozwiązywaniu problemów. Oka-
zało się jednak, że ta decyzja nie wystarczyła, aby rozwiązać problem 
sieci wiejskiej, tym bardziej, że samo przeszacowanie majątku rozłożono 
na kilka lat. Kiedy zatem Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), przystę-
pując do aktualizacji „Strategii energetyki (…)”, opracowało pytania do-
tyczące jej problemów, Towarzystwo, ustosunkowując się do zawartych 
w ankiecie kwestii dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, ponow-
nie zgłosiło problemy sieci wiejskiej, formułując to następująco: Bezpie-
czeństwo energetyczne należy rozumieć jako bezpieczeństwo w układzie 
regionalnym. W tym kontekście państwo powinno zadbać o rozwój tere-
nów wiejskich i ochronę odbiorców odległych. Zapewnienie dobrego sys-
temu dystrybucji energii elektrycznej dla takich odbiorców nie zostanie 
rozwiązane przez mechanizmy rynkowe, gdyż dla przedsiębiorstw ener-
getycznych, zarówno dzisiaj, jak i  po ich prywatyzacji, stanowić będzie 
jedynie obciążenie. W tej sytuacji niezbędne byłyby odpowiednie zapisy 

Rok 1996 . Poznań – posiedzenie Zarządu
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ustawowe wymuszające ochronę odbiorców odległych i rozwój sieci wiej-
skiej wraz z dobrym systemem egzekucji zapisów ustawy oraz zapewnie-
nie odpowiedniego finansowania tego typu działań, które już z założenia 
są nierentowne.

Przy ówczesnych zasadach stanowienia taryf wyliczono, że zwrot 
z kapitału może nastąpić po 123 latach.

Praktycznie od początku przemian w  energetyce jednym z  istot-
nych tematów, poruszanych na wszystkich szczeblach, była koniecz-
ność utworzenia rynku energii elektrycznej. Nie ominął on również 
PTPiREE już w  chwili powołania Towarzystwa. Stąd włączyło się 
ono do podjętych prac we własnym gronie, jak również uczestnicząc 
w  rozmaitego rodzaju spotkaniach i  w różnych gremiach. O  tym, że 
Towarzystwo zaczęło do tych spotkań wnosić istotne elementy, może 
m.in. świadczyć fakt, że gdy w lipcu 1994 r. MPiH podjęło decyzję o po-
wołaniu Rady Cen Transferowych w sektorze elektroenergetycznym, 
jako organu opiniotwórczego i doradczego MG, w jej ośmioosobowym 
składzie znalazł się prezes PTPiREE Stanisław Filipiak, a  w powoła-
nych również tą decyzją zespołach problemowych: ds. cen transfero-
wych w  sektorze elektroenergetycznym – Roman Kuczkowski i  Ry-
szard Drozd, oraz cen energii elektrycznej – Iwona Stus i Dariusz Lu-
bera. Jednocześnie zarząd, dla wspomagania swoich przedstawicieli 
w tych gremiach, powołał własne zespoły robocze: ds. cen hurtowych, 
opłat tranzytowych, opłat przesyłowych oraz umów. Należy tylko do-
dać, że zarówno Rada Cen Transferowych, jak i wspomniane dwa ze-
społy problemowe funkcjonowały do lipca 1999 r.

Rok 1996 . Po burzliwych obradach Zarządu w Poznaniu trochę przyjemności 
na Zamku Kórnickim
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W grudniu 1997 r. Towarzystwo podjęło decyzję o podjęciu prac nad 
dokumentem o rynku energii elektrycznej oraz zasadzie i kształcie funk-
cjonowania sektora elektroenergetycznego. Opracowanie to przedstawi-
ło Towarzystwo w 1998 r. Było ono pierwszym modelem docelowego ryn-
ku energii elektrycznej w Polsce. I pomimo upływu czasu i nowych do-
świadczeń, większość tez zawarta w tym opracowaniu do dzisiaj stanowi 
aktualne wskazania do kształtowania, już nowoczesnego, rynku energii.

Dodać tylko należy, że nie był to jedyny dokument w tym zakresie. 
Dla przykładu opracowano: wzorcową Instrukcję Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej, Regulamin Giełdy Energii Elektrycznej, doku-
ment „Kształtowanie i budowa taryfy energii elektrycznej dla odbior-
ców finalnych” itp.

Prawo energetyczne wprowadziło instytucję Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki (URE). Od momentu jego powołania następowały suk-
cesywne zmiany w prawie. Jak już wcześniej wspomniałem, wiązało się 
to przede wszystkim z dostosowaniem działania do dyrektywy unijnej 
oraz z  niezakończonym do dzisiaj uwolnieniem cen energii elektrycz-
nej. Sytuacja ta powodowała coraz większe angażowanie się Towarzy-
stwa w  prace nad kolejnymi rozwiązywaniami nowo wyrastających 
problemów, takich jak: uwolnienie cen energii, Giełdy Energii, tworze-
nie platform internetowych, jako elementu rozwoju hurtowego rynku 
energii itp. W  Towarzystwie zdawano sobie sprawę, że jest to proces, 

Rok 1996 . Pobyt w Paryżu na targach branży energetycznej, w których udział brało 
również PTPiREE
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którego nie można rozwiązać z dnia na dzień, tym bardziej że ścierały 
się interesy: rządu, URE, odbiorców-konsumentów energii elektrycz-
nej. Ale zdawano sobie również sprawę, że jest to temat istotny na styku 
odbiorca – energetyka. Dlatego też IV Zgromadzenie Krajowe PTPiREE 
m.in. wprowadziło do swojego statutu dodatkowe cele: „Wspieranie roz-
woju rynku energii elektrycznej i  kreowanie konkurencji w  obszarze 
elektroenergetyki. Prowadzenie działań zmierzających do zrównowa-
żenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i ich odbiorców. Wy-
korzystywanie analiz taryfowych i sugerowanie zmian w tym zakresie”.

W tak określone zadanie statutowe wpisało się włączenie człon-
ków Towarzystwa w prace nad kształtowaniem kolejnych dokumentów 
rządowych pn. „Polityka energetyczna Polski”. Przygotowywano pro-
pozycję zapisów, sugerowano korekty przedstawianych przez MG pro-
jektów, wskazywano zagadnienia, które powinny być uwzględnione.

Wśród wielu zagadnień, w  które angażowało się Towarzystwo, 
nigdy nie zabrakło problemów technicznych. Między innymi działal-
ności związanej z  prowadzeniem systemu elektroenergetycznego pod 
kątem ciągłości zasilania odbiorców energii elektrycznej. Jednym z  ta-
kich działań było i jest wprowadzenie technologii prac pod napięciem, 
zwanych potocznie ,,PPN’’, przede wszystkim przy pracach eksploata-
cyjnych i  usuwaniu awarii. Sama technologia to sposób wykonywania 
prac, przy których pracownik czuje się zupełnie bezpiecznie. Tak o  tym 

Rok 1996 . W Paryżu udało się wygospodarować czas na zwiedzanie Luwru
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Rok 1996 . Gościliśmy i obradowaliśmy z kolegami z Finlandii

mówił Bogumił Dudek – członek Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa 
SEP: Zdecydowanie bezpieczniej pracuje się pod napięciem, wiedząc o tym, 
niż bez napięcia, tylko tak sądząc. A  było to stwierdzenie podobno pod-
słuchane podczas pewnej dyskusji z  energetykami francuskimi. Reali-
zując postanowienia Forum Dyrektorów Technicznych, w 1993 r. powo-
łano przy Towarzystwie Zespół ds. Prac pod Napięciem w  Sieciach SN. 
Jego przewodniczącym został inicjator tego pomysłu Lesław Rogiński, 
a głównym realizatorem w strukturze Biura – Wojciech Kozubiński.

Na przełomie lat 1994/1995 w  ramach działalności tego Zespołu 
zaczęto się przygotowywać do wdrożenia nowych technologii, a także 
modernizacji istniejących, wraz z  opracowaniem nowej dokumentacji 
w  tym zakresie. W  pierwszej kolejności opracowano: instrukcje doty-
czące prac pod napięciem do 1 kV, programy szkoleniowe dla monterów, 
instruktorów i pracowników dozoru. W roku 1997, we współpracy z fir-
mą ESBI z  Irlandii, opracowano i  wdrożono w  Polsce technologię PPN 
w  liniach SN. Tę technologię (analizując rozwiązania stosowane w  in-
nych krajach) przygotowano w  oparciu o  najnowsze osiągnięcia świa-
towe w  tej dziedzinie, adaptując je oczywiście do polskich warunków 
i wymagań.

To był jednak początek drogi. Dalsze prace doprowadziły do opraco-
wania nowych lub modernizacji istniejących technologii PPN oraz przy-
gotowania pełnej dokumentacji technicznej, obejmującej nie tylko prace 
pod napięciem w sieciach SN, ale również prace przy liniach napowietrz-
nych nn, a także przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 
1 kV. Działano także na rzecz rozwoju, prowadzonych już w  latach 80., 
prac pod napięciem na sieciach wysokich i najwyższych napięć.
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Z początkiem 1999 r. PTPiREE, poza kontynuacją działań w obszarze 
technologii prowadzenia prac pod napięciem, włączyło się także w dzia-
łania związane z  wprowadzaniem na polski rynek specjalistycznych 
narzędzi, a w tym i podnośników z wysięgnikiem izolacyjnym, które są 
podstawowym sprzętem wykonywania PPN w sieciach SN.

Mówiąc o  zaangażowaniu Towarzystwa w  rozwiązywaniu proble-
mów technicznych, należy zaznaczyć, że wprowadzenie technologii PPN 
to tylko jedno z wielu realizowanych przedsięzięć o charakterze wdroże-
niowym, prowadzonych przez Towarzystwo wspólnie z  zakładami. Do-
dać tu trzeba chociażby: linie izolowane, kompaktowe i małogabarytowe 
stacje energetyczne, nowe rozwiązania stacji słupowych itp. 

Już od początku funkcjonowania Towarzystwa jego Biuro zaczęło 
prowadzić szeroko rozumianą działalność szkoleniową. W  pierwszym 
okresie była ona związana z podejmowanymi przez Towarzystwo działa-
niami w zakresie techniki i technologii (o czym już wspominałem), takimi 
jak: technologie prac pod napięciem, linie z  przewodami izolowanymi, 
nowa technologia budowy linii SN czy stacje małogabarytowe. Z biegiem 
czasu ten zakres poszerzono o problemy prawne, ekonomiczne i – bardzo 
ważne – bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach energetycznych. W ra-
mach szkoleń nawiązywano również kontakty z państwami europejskimi, 
ale nie tylko. Już w 1994 r., na wniosek dyrektorów technicznych, zorgani-
zowano pierwsze szkolenia pracowników technicznych w firmie „Ensto” 
w  Finlandii, potem były kolejne. Następnie rozszerzono je na inne kra-
je, aby pozyskać nową wiedzę o: organizacji rynku energii elektrycznej, 
aspektach ekonomicznych i prawnych rozwiązań czy wprowadzanego po-
stępu technicznego w  budowie i  eksploatacji urządzeń energetycznych. 

Rok 1996 . Gościliśmy i pokazywaliśmy kolegom z Finlandii nasze obiekty
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Rok 1997 . Tym razem podpatrywaliśmy rynek energetyczny w Norwegii
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Przy okazji tych wyjazdów ich uczestnicy nawiązywali kontakty zawo-
dowe, ale też mieli możliwość poznawania samego kraju i jego obyczajów, 
a niejednokrotnie nawiązania osobistych relacji.

Tylko w okresie do 2000 r. wielu członków Towarzystwa, z licznym 
udziałem prezesów spółek dystrybucyjnych, odwiedzało, w  ramach or-
ganizowanych przez PTPiREE wyjazdów, m.in.: Paryż (1996 r.), gdzie To-
warzystwo zaprezentowało energetykę sieciową na wystawie CEE-EU, 
Madryt (1997 r.) – organizowana tam była po raz pierwszy wystawa-kon-
ferencja Power Gen Delivery, Stany Zjednoczone (1999 r.) – zapoznanie 
się z działalnością regulatora oraz Giełdy Energii, Japonia (2000 r.) – road 
show dla grupy prywatyzowanych spółek dystrybucyjnych G8, Australia 
(2000 r.) – zapoznanie się z rynkiem energii elektrycznej.

23 października 1998 r. Towarzystwo wykorzystało zaproszenie Za-
kładu Energetycznego Toruń SA, obchodzącego 75 lat działalności, żeby 
przeprowadzić w  dostojnych salach Dworu Artusa w  Toruniu IV Zgro-
madzenie Krajowe.

Po dwóch kadencjach przewodniczenia zarządowi Towarzystwa, re-
zygnację z funkcji prezesa złożył Stanisław Filipiak. Jednocześnie zgłosił 
na to miejsce kandydaturę Dariusza Lubery, dotychczasowego wicepre-
zesa. Co prawda, ze względu na chorobę, był on nieobecny na obradach, 
to jednak przedłożył pisemną zgodę na kandydowanie, którą przedstawił 
zebranym gospodarz, ówczesny prezes toruńskiej spółki Roman Kucz-
kowski. Zgłoszona kandydatura była trafna i  zgromadzeni głosowali 
niemal jednogłośnie na Dariusza Luberę. Wybrali również pozostałych 
członków zarządu oraz organów statutowych Towarzystwa.

W trakcie obrad, w  uznaniu niekwestionowanych osiągnięć związa-
nych z utworzeniem i rozwojem Towarzystwa, wysoko ocenianych w sek-
torze elektroenergetyki, zebrani podjęli przez aklamację uchwałę o nada-
niu Stanisławowi Filipiakowi tytułu Prezesa Honorowego Towarzystwa.

Zgromadzenie dokonało również, o  czym wspomniałem już wcze-
śniej, zmian w Statucie z myślą o przyszłości Towarzystwa.

W rok 2000 wstąpiliśmy z dziesięcioletnim doświadczeniem. Spotka-
nie jubileuszowe obchodzono 29 sierpnia 2000 r. w Baranowie k. Pozna-
nia. Jak zwykle na spotkaniu członków Towarzystwa było sympatycznie. 
I  jak to bywa przy takich okazjach, podsumowywano dorobek dziesię-
ciolecia i rozważano, co przyniosą następne lata. Próba podsumowania 
tamtego okresu wymagałaby ponownie zapisania wielu stron liczbami 
i  zestawieniami. A  że technik musi być ścisły w  wypowiedzi, myślę, że 
najlepszą formą podsumowania będzie stwierdzenie ówczesnego preze-
sa Dariusza Lubery:

To był trudny, ale i bardzo efektywny okres. Ale to była również codzien-
na mrówcza praca. A najważniejsze, że Towarzystwo było wszędzie tam, ze 
skutkiem, gdzie trwał proces reformowania polskiej energetyki.
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Rok 1997 . Madryt . Członkowie PTPiREE na spotkaniu branży energetycznej  
„Power-Gen”

Norwegia . Dzięki naszym gospodarzom, podziwialiśmy również uroki tego kraju
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Madryt . Pobyt  
w firmie „Fenosa”

Madryt . Spotkanie u księcia de Burbon
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Rok 1998 . Warszawa, Hotel Europejski – częste miejsce posiedzeń .  
Zarząd PTPiREE III kadencji

Rok 1998 . Na Targach „Energetab ’98” 
Towarzystwo, jako reprezentant spółek 
dystrybucyjnych, uhonorowano 
Pucharem Ministra Gospodarki 
za wdrożenie prac pod napięciem 
w sieciach napowietrznych SN
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1998 . Toruń . IV Zgromadzenie Krajowe PTPiREE . Prowadził 
je Tadeusz Skrzypek, gospodarzem był Roman Kuczkowski . 
Stanisław Filipiak ogłasza rezygnację z dalszego prezesowania 
i dziękuje za wspólną pracę przez dwie kadencje 

Zgromadzenie było 
okazją do uhoronowania 
Stanisława Filipiaka 
oraz Romana Kuczkowskiego 
odznaką „Za zasługi 
dla energetyki” . Powyżej – 
obrady w Dworze Artusa
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Rok 1999 . Pracownicy Biura Towarzystwa zadowoleni, że . . . Biuro się rozrasta 
i zajmuje już całe piętro przy ul . Nowowiejskiego 10 . Dyrektor z sentymentem 
wspomina dziesięć lat pracy tutaj
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Rok 1999 . Sielpia . Konferencja marketingowa

„Energetab” . Bielsko-Biała 1999 . Puchar PTPiREE dla ZE Toruń SA za wdrożenie 
technologii prac pod napięciem na liniach 110 kV

Rok 1999 . Sielpia . Konferencja marketingowa
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C .d . pobytu w USA . Tym razem już bardziej na luzie

Rok 1999 . USA . Podpatrujemy działania regulatora oraz Giełdy Energii Elektrycznej . 
Zdjęcia: przed biurem Regulatora Federalnego w Waszyngtonie oraz wspólna 
fotografia z pracownikami

56 



Rok 2000 . Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „Energetyk” w Nałęczowie .
Spotkanie z regulatorem federalnym z USA
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Rok 2000 . Australia . Podpatrujemy tamtejszy rynek energii elektrycznej

C .d . wizyty w Australii . Teraz już bez krawatów
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Rok 2000 . Częstochowa . Uczestnicy (ekonomiści i księgowi) zorganizowanej 
przez ZE Częstochowa SA narady szkoleniowej pn . „Rynek energii”

Rok 2000 . Japonia . Tym razem nasze Biuro zorganizowało „Road show” 
dla pierwszych spółek dystrybucyjnych starających się o prywatyzację
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Rok 2000 . Finlandia . Wyjazd szkoleniowy poświęcony handlowej obsłudze klienta
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W efekcie 
prywatyzacja 
i konsolidacja
Lata 2001-2005

Gdy lokomotywa nabiera rozpędu,  
to i koła wagonów kręcą się coraz szybciej.



Rok 2002 . Nareszcie na swoim . Siedziba Biura PTPiREE w Poznaniu, ul . Wołyńska 22
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Lata 2001-2005 rozpoczęły się dla Towarzystwa, a  szczególnie dla 
jego Biura, bardzo pomyślnie. Po okresie dyskusji, poszukiwań i ne-
gocjacji zakupiono budynek w  Poznaniu przy ul. Wołyńskiej 22. 
Tam też, po modernizacji w celu dostosowania go do potrzeb Biura, 
przeniesiono całe zaplecze Biura. Dzięki temu znacznie polepszyły 
się warunki pracy, gdyż powierzchnia użytkowa zwiększyła się do 
350 m2.

Oddanie do dyspozycji nowych powierzchni pozwoliło, czego nie 
można było uczynić w  poprzednim miejscu, zorganizować zaplecze 
poligraficzne, które zaspokaja praktycznie wszystkie potrzeby Biura 
w tym zakresie. Jest zatem okazja, by coś więcej powiedzieć o działal-
ności Towarzystwa z  tego obszaru. W  strukturze Biura od początku 
znalazł się Obszar Działalności Szkoleniowo-Wydawniczej. Koordy-
natorem jego działalności został Sebastian Brzozowski.

Już w  roku 1991 podjęto decyzję o  stworzeniu własnego wydaw-
nictwa, które mogłoby – przy istniejących niestety ograniczeniach, 
wynikających z możliwości technicznych – przekazywać informacje 
głównie dla członków Towarzystwa. Był to „Biuletyn Informacyjny”. 
Pierwszy jego numer ukazał się w lutym 1992 r., podzielony na dwie 
zasadnicze części: „Informator Ekonomiczny” i  „Informator Tech-
niczny”. Jest rzeczą zrozumiałą, że z  biegiem czasu, w  zależności od 
potrzeb, zmieniał on swe formy, które podyktowane były czy to po-
trzebami informacyjnymi, czy też możliwościami i  oczekiwaniami 
edytorskimi. Ale jest to wydawnictwo, które bez przerwy do dziś jest 
dostarczane członkom Towarzystwa, ostatnio pod nazwą „Energia 
Elektryczna”.

Drugim krokiem było podjęcie przez Towarzystwo decyzji związa-
nej z  opracowywaniem albumów typizacyjnych w  szczególności odno-
szących się do linii napowietrznych niskiego i  średniego napięcia oraz 
stacji transformatorowych. Dzisiaj Towarzystwo posiada w  ofercie 



Rok 2002 . Nareszcie szef zrozumiał, że nie tylko pracą żyją jego pracownicy . Spotkanie 
integracyjne w Baranowie k . Poznania
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ponad 25 albumów w blisko 100 tomach. Przyszedł wreszcie i  czas na 
książki o tematyce związanej z energetyką, które publikowane są do dzi-
siaj. PTPiREE zdobyło też uznanie tym, co i jak publikuje, trafiając do Kra-
jowego Systemu ISBN.

Wydawane są różnego rodzaju instrukcje eksploatacyjne oraz 
materiały instruktażowe, przeznaczone głównie na potrzeby szko-
leń i konferencji; realizowane i dystrybuowane filmy oraz programy 
komputerowe. 

Działalność Towarzystwa była zawsze otwarta na realizację no-
wych zadań, wynikających ze zmian w jego otoczeniu. Kiedy, po kil-
kudziesięciu latach funkcjonowania obligatoryjnego systemu polity-
ki normalizacyjnej, weszła w życie we wrześniu 2002 r. nowa ustawa, 
która wprowadziła z mocy prawa wyłącznie dobrowolne stosowanie 
norm, Towarzystwo – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży – 
włączyło się do pracy. Całość zagadnień przekazano do obszaru dzia-
łalności wydawniczej. Nawiązano współpracę z  Polskim Komitetem 
Normalizacyjnym. Towarzystwo pomaga w wydawaniu norm branżo-
wych w języku polskim i od roku 2008 prowadzi Sekretariat Komite-
tu Technicznego nr 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii 
Elektrycznej, któremu przewodniczy dr Jarosław Tomczykowski.

Kolejnym z  działań, jakim zajęło się Towarzystwo, było dążenie 
do zapewnienia odbiorcom energii elektrycznej jak najwyższych 
standardów obsługi oraz jakości energii. Prace rozpoczęto od kom-
pleksowego badania parametrów, określających jakość energii w sie-
ciach dystrybucyjnych kraju. W  roku 2001 badania, które zrealizo-
wano w  sieciach nn, SN i  110 kV, poddano odpowiednim analizom 
i  porównaniom. Otrzymane wyniki, na zlecenie Ministerstwa Go-
spodarki, wykorzystano do opracowania, wspólnie z  SEP-em, części 
nowelizowanego rozporządzenia tzw. „przyłączeniowego” w zakresie 
jakości obsługi odbiorców, w  pełni dostosowującego zapisy do stan-
dardów międzynarodowych. W  roku 2002 opracowanie przekazano 
do MG, gdzie po niewielkich korektach jego zapisy wprowadzono do 
aktu prawnego.

Żadna firma czy organizacja, dostarczając swój produkt potrzeb-
ny do życia, nie może oderwać się od otoczenia, w którym funkcjonu-
je. Musi umieć z nim współpracować, co zresztą przynosi pozytyw-
ne skutki zarówno jej, jak i  otoczeniu. W  naszym przypadku mamy 
do czynienia z  dostawą odbiorcom (klientom) energii elektrycznej, 
będącej – ogólnie rzecz biorąc – produktem niebezpiecznym. Zatem 
jednym z priorytetów naszej działalności jest przekazywanie wiedzy 
zapewniającej jej bezpieczne użytkowanie. Że tak się dzieje świadczą 
liczne inicjatywy informacyjno-edukacyjne, które nieustannie podej-
muje PTPiREE, jak i związane z nim firmy. Niektóre z tych inicjatyw 
– zarówno poprzez swój zakres, jak i zaangażowanie autorów i adre-
satów, a i przez zdobytą popularność – stały się spójnymi, regularnie 
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2003 . PTPiREE 
i związane z nim firmy 
aktywnie uczestniczą 
w działalności 
Stowarzyszenia 
Pomocy dla Sierot 
w Baranowie 
k . Poznania . Pomagać 
to rzecz piękna . 
Migawki ze spotkań 
z podopiecznymi . 
Premier Włodzimierz  
Cimoszewicz jest też 
tego zdania
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rozwijanymi programami edukacyjnymi, które mocno utrwaliły się 
w świadomości społeczeństwa.

Jednym z  takich programów jest akcja promocyjno-informacyj-
na – realizowana przez Towarzystwo we współpracy ze wszystkimi 
członkami i  ich firmami – „Bezpieczniej z  prądem”. Gdy w  2002 r. 
rozpoczęto działalność edukacyjną, która prowadzona jest do dziś w 
ramach realizacji polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, nie 
spodziewano się aż tak znaczących efektów. To tylko wyzwoliło nowe 
inicjatywy, pomysły i zakresy działań. Każdego roku przeprowadza-
ne są kolejne edycje tego programu, którego celem jest przede wszyst-
kim podnoszenie świadomości właściwego korzystania z  urządzeń 
elektrycznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, oraz promowa-
nie bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej.

Formy przekazywania tej wiedzy są bardzo różnorodne. W  ra-
mach programu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych odbywa-
ją się prelekcje, a nawet lekcje, pokazy filmów zrealizowanych przez 
Towarzystwo. Organizowane są konkursy plastyczne, literackie, in-
formatyczne czy fotograficzne, konkursy dla nauczycieli na opraco-
wanie konspektu zajęć na ten temat.

Ten ogólnopolski program, realizowany w wielu edycjach, zyskał 
duże uznanie wśród przedstawicieli instytucji i urzędów centralnych 
Polski, a  przede wszystkim wśród nauczycieli, metodyków, mediów 
oraz samych adresatów akcji, czyli dzieci i młodzieży. Stanowi też do-
datkowy impuls, aby tego typu programy i im podobne kontynuować. 
Dodać tylko należy, że wszystkie elementy tego przedsięwzięcia pa-
tronatem objęły m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Minister-
stwo Gospodarki i Prezes URE, Rzecznik Praw Dziecka oraz Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci, a jego partnerami są: Państwowa Straż Pożar-
na, policja i  SEP. Podsumowanie każdej edycji ma zawsze charakter 
uroczysty z  udziałem kilkuset dzieci i  młodzieży, patronów honoro-
wych i partnerów akcji.

Ten fragment zacznę od motta:
Ku celom pożądanym wiedzie wiele dróg. Ważne jest tylko,  

by je chcieć i umieć wykorzystać, tym bardziej że nie zawsze  
są one łatwe do pokonania.

Już z  dotychczas przedstawionych wspomnień można się było 
zorientować, że działalność PTPiREE nie jest oderwana od współpra-
cy z innymi organizacjami. Ażeby można było wypełnić postawione 
przed Towarzystwem statutowe zadania, konieczne było nawiązanie 
kontaktów i  współpracy z  polskimi i  zagranicznymi organizacjami, 
środowiskami, ośrodkami naukowo-technicznymi, doradcami tech-
nicznymi, informatycznymi oraz kancelariami prawnymi.
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Rok 2003 . Wyjazd 
szkoleniowy do 
Paryża . Uczestnicy 
przed budynkiem EDF 
i migawki z poznawania 
uroków Paryża

Rok 2003 . Paryż . Przyszły dyrektor Biura PTPiREE, Wojciech Tabiś (od lewej) 
już wśród nas . Na zdjęciu z Mieczysławem Kwietniem 
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Myślę, że jest tutaj okazja, żeby coś więcej dopowiedzieć na ten 
temat, bez wnikania w szczegóły, bo wymagałoby to wielu powtórek 
i zajęcia jeszcze paru stron.

Dobrze układa się współpraca z  organizacjami środowiskowy-
mi działającymi w  sektorze elektroenergetycznym, zgrupowanymi 
w  ramach Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, m.in.: Towa-
rzystwem Gospodarczym ,,Polskie Elektrownie'', Polskim Towarzy-
stwem Elektrociepłowni Zawodowych oraz Towarzystwem Elek-
trowni Wodnych.

Mówiąc o współpracy międzynarodowej, oprócz udziału w spo-
tkaniach komitetów i  grup roboczych Unii Przemysłu Elektroener-
getycznego EURELECTRIC, wspomnieć należy również o  członko-
stwie w  Polskim Komitecie Wielkich Sieci Elektrycznych CIGRE, 
Międzynarodowym Komitecie PPN LWA czy też, działającym przy 
Towarzystwie, Polskim Komitecie Koordynacyjnym CIRED. PTPiREE 
jest również członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Ener-
getycznej. Dobre relacje nawiązało też m.in. ze Stowarzyszeniem 
Elektryków Polskich, Polskim Klubem Kogeneracji, Towarzystwem 
Rozwoju Infrastruktury ,,ProLinea'', Polskim Towarzystwem Certy-
fikacji Energii.

Wróćmy jednak do techniki. Jednym z  istotnych elementów in-
frastruktury elektroenergetycznej, przede wszystkim w  spółkach 
dystrybucyjnych, jest posiadany system łączności. Burzliwy rozwój 
w  dziedzinie telekomunikacji w  latach dziewięćdziesiątych oraz do-
stęp do nowoczesnych technologii był przyczynkiem do podjęcia 
działań związanych z modernizacją i rozbudową tej dziedziny.

Temat ów był wielokrotnie dyskutowany na naradach dyrekto-
rów technicznych. Uznano wtedy, że najlepszym rozwiązaniem by-
łoby ustalenie jednego operatora oraz przyjęcie jednolitego systemu 
dla wszystkich spółek. I tak też się stało, a realizację całego przedsię-
wzięcia przyjęło na siebie – co było oczywiste – PTPiREE, a  w zasa-
dzie jego Biuro. Realizując tę decyzję, powołano w strukturze organi-
zacyjnej Biura – Biuro Operatora, którego pracą koordynuje obecnie 
Mirosław Derengowski. W  grudniu 1993 r. uzyskano „Zezwolenie 
telekomunikacyjne”, a  następnie we wrześniu 1997 r. formalną kon-
cesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych, wydaną przez Mi-
nisterstwo Łączności. Dotyczyła ona Sieci Radiotelekomunikacyjnej 
Ruchomej Lądowej dla Energetyki, w tym koordynacji i tworzenia dla 
niej jednolitej sieci łączności radiowej.

Przyjęty do budowy system łączności trankingowej, głównie dla 
służb dyspozytorskich, oparto na zastosowaniu terminali bazowych 
i ruchomych. Pozwoliło to na zapewnienie pokrycia swoim zasięgiem 
całego kraju, nie tylko dla transmisji głosu, ale także umożliwiło prze-
syłanie krótkich pakietów danych cyfrowych wykorzystywanych do 
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zdalnego sterowania odłącznikami w liniach SN oraz sygnalizację za-
kłóceń w obiektach energetycznych.

Biuro Operatora, poza prowadzeniem działalności operator-
skiej, wykonuje projekty sieci radiowych oraz wspomaga komórki 
ds. utrzymania sieci w jednostkach organizacyjnych w zakresie tech-
niki komunikacyjnej i radiokomunikacji. Stanowi także płaszczyznę 
inicjującą nowe rozwiązania systemu łączności radiowej w  procesie 
działalności dystrybucyjnej energii elektrycznej; obecnie koordynu-
je prace nad cyfryzacją systemu.

Prywatyzacja. Wspomnienia o prywatyzacji spółek dystrybucyj-
nych rozpocznę od stwierdzenia Grażyny Karłowicz-Stomy, dyrekto-
ra Departamentu Nadzoru i Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu:

Z prywatyzacją jest jak z  zapałkami. Najczęściej są pożyteczne, 
w niektórych przypadkach wręcz niezbędne, ale mogą też poparzyć.

Dlatego pytanie: „Prywatyzować czy nie?” było zasadne. Nie było 
uniwersalnej recepty. Praktycznie wszyscy byli zdania, że jeżeli pry-
watyzować, to ważne będzie, aby prywatyzacja dawała przedsiębior-
stwom możliwość rozwoju, inwestowania i pozyskania kapitału. Pry-
watyzacja miała też spowodować podniesienie kultury organizacyj-
nej przedsiębiorstwa, poprzez usprawnienie procesów, czy też inne 
spojrzenie na koszty.

Rok 2003 . Z Paryża 
do Monachium, siedziby 
RWE, już blisko . Zdjęcie  
z pobytu . Czyżby już 
wiedziano, co się wydarzy 
za 10 lat?
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PTPiREE, od chwili, gdy pojawił się temat prywatyzacji, wzięło 
na siebie znaczący ciężar w tworzeniu ekonomicznego przekształce-
nia polskiej energetyki. Już w chwili przekształcania zakładów ener-
getycznych w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa Towarzystwo za-
częło stwarzać klimat do – wcześniejszej lub późniejszej – prywaty-
zacji tych zakładów. Przyjęło również, że możliwa jest prywatyzacja 
poszczególnych przedsiębiorstw, ale w zasadzie czekając na inicjaty-
wę z ich strony. A zakłady, a właściwie już spółki prawa handlowego, 
różnie podchodziły do tego tematu. Część z  nich czekała. Były także 
takie, których kierownictwo podjęło zdecydowane działania zmie-
rzające do prywatyzacji ich firm. Dla pamięci, do tej grupy należa-
ły zakłady: Górnośląski, Poznań, Warszawa-Miasto, Toruń i  Kalisz. 
O  tym początkowym okresie najlepiej stanowisko Towarzystwa wy-
raził Andrzej Pazda, dyrektor Biura PTPiREE:

Mówiąc o  prywatyzacji spółek energetycznych, byliśmy przede 
wszystkim za postępem w strukturze organizacyjnej, technice, jak rów-
nież innych obszarach. To warunkowało wszystkie nasze działania. 
Głos Towarzystwa był zdecydowanie za prywatyzacją, choć niejedno-
krotnie reperkusje, także kadrowe, powodowały, że różnie to bywało.

Pierwszą prywatyzacją objęto Górnośląski Zakład Elektroener-
getyczny, który w 2001 r. sprzedano szwedzkiej firmie Vattenfall. Ol-
brzymia w tym zasługa ówczesnego prezesa Piotra Kukurby. Kolejna 

Rok 2003 . W Monachium
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prywatyzacja w  2002 r. to powstanie, niemałą zasługą prezesa Zbi-
gniewa Bejma, firmy RWE Stoen, na terenie dawnego Zakładu Ener-
getycznego Warszawa-Miasto, funkcjonującego już wtedy pod nazwą 
Stoen SA.

W tym też roku ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) 
pojawił się sygnał, że dalsza prywatyzacja odbywać się ma poprzez 
sprzedaż inwestorom branżowym nie pojedynczych zakładów lecz 
ich grup. W tej sytuacji w 2002 r. prezesi zakładów energetycznych: 
Koszalin, Olsztyn, Słupsk i  Toruń złożyli w  resorcie wniosek o  pry-
watyzację całej grupy. MSP nie było temu przeciwne, ale uwarunko-
wało swoją decyzję dołączeniem do tej grupy dodatkowych zakładów: 
Gdańska, Elbląga i Płocka, tworząc, po włączeniu – z inicjatywy pre-
zesa Jerzego Gruszki – Kalisza, tzw. grupę G-8.

Jednak ostatecznej decyzji dotyczącej prywatyzacji G-8 nie pod-
jęto, bo pod koniec roku rząd zdecydował o  przerwaniu działań 
prywatyzacyjnych, aby w  styczniu 2003 r. przyjąć nowy program 
restrukturyzacji. Był to „Program prywatyzacji polityki własnościo-
wej w  odniesieniu do sektora energetyki”. Przewidywał on konsoli-
dację spółek dystrybucyjnych w  większe organizacje, mogące prze-
ciwstawić się podobnym organizacjom sąsiadujących z nami państw. 
W oparciu o ten program, już w 2003 r. MSP podjęło decyzję skonso-
lidowania pięciu pierwszych spółek: z Poznania, Szczecina, Gorzowa, 

Rok 2003 . V Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Poznaniu . Prezes Dariusz Lubera 
w takim otoczeniu zgodził się na dalszą pracę
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Zielonej Góry i  Bydgoszczy, powierzając to zadanie Jerzemu Grusz-
ce. Powstała w  ten sposób firma Enea SA, kierowana obecnie przez 
Krzysztofa Zamasza. W  roku 2004 w  podobnym trybie powołano 
Enion SA i EnergiaPro SA, a rok później Koncern Energa SA. W roku 
2007 Enion SA i EnergiaPro SA przekształcono w firmę TAURON SA. 
W tym też roku dotychczas nie skonsolidowane 8 spółek wschodnich 
obszarów Polski, tzw. Ściany Wschodniej, włączono do Polskiej Grupy 
Energetycznej. Tym to sposobem wszystkie dotychczasowe spółki ak-
cyjne Skarbu Państwa miały problem prywatyzacji już za sobą.

Tych, którzy z energetyką związani są od niedawna może zdziwić 
fakt, że jeszcze nie tak dawno pojęcia: „public relations”, „marketing” 
czy „komunikacja” w spółce dystrybucyjnej w ogóle nie występowały. 
Wyjeżdżający po „nową wiedzę” do przedsiębiorców poza granicami 
kraju, członkowie Towarzystwa z zainteresowaniem spoglądali na ich 
dokonania w tym zakresie. Z pewnym nawet zdziwieniem stwierdza-
li, że brak jest pojęcia „odbiorca” energii elektrycznej, a  występuje 
„klient”. Nic zatem dziwnego, że stosowane tam narzędzia i rozwiąza-
nia starano się przenieść na rodzimy rynek. Najlepiej określa to wy-
powiedź ówczesnego prezesa zarządu Dariusza Lubery: Gdy Towarzy-
stwo powstało, w  ogóle nie występowało takie pojęcie jak »klient«. Nikt 
tak nie mówił. Wówczas był to »odbiorca energii elektrycznej«. Musieli-
śmy rozpocząć prace nad mentalnością praktycznie od zera. Zaczęliśmy 

Rok 2003 . Misja gospodarcza energetyków w Rosji
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budowanie świadomości przede wszystkim od naszych pracowników i to 
różnych szczebli, że osoba, która przychodzi się przyłączyć nie jest intru-
zem, ale klientem, który przynosi nam pieniądze.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych kierownictwo Towarzystwa 
powołało Komisję Marketingową, której jednym z  podstawowych 
zadań była zmiana filozofii obsługi klienta, a w Biurze PTPiREE spe-
cjalny zakres działalności – Obszar Public Relations. Koordynatorem 
jego prac została Olga Fasiecka. Był to okres trudny, bo wymagający 
zmiany mentalności pracowników wszystkich szczebli. Oto jak na ten 
temat wypowiadał się stały współpracownik Towarzystwa prof. Hen-
ryk Mruk z UE w Poznaniu: Narzędzia marketingu bez zrozumienia ich 
istoty i znaczenia, bez zaangażowania się pracowników na rzecz satys-
fakcjonowania klientów są mało użyteczne. Jak sieci energetyczne bez 
podłączenia ich do źródła energii.

Podejmowane działania w  tym zakresie były różnorodne. Orga-
nizowano konferencje naukowe, seminaria, przygotowywano spe-
cjalne ulotki, w  tym dołączane m.in. do największych dzienników 
ogólnopolskich. Spotkania specjalistów ds. komunikacji i  marketin-
gu obejmowały teoretyczne i  praktyczne zagadnienia kształtowania 
lojalności klientów w  oparciu o  działania marketingowe, budowę 
wizerunku na zliberalizowanym rynku energii czy dostosowanie do 
zmian na rynku Unii Europejskiej.

Rok 2004 . Nowe Rumunki . Posiedzenie Forum Dyrektorów Ekonomicznych 
i pożegnanie odchodzącej na emeryturę niezastąpionej dyrektor 
Barbary Kołodziejczyk
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Przez szereg lat, bo od roku 2000 do 2006, PTPiREE prowadziło 
również kampanię informacyjno-promocyjną na rzecz spółek dystry-
bucyjnych, która miała na celu budowanie pozytywnego wizerunku 
sektora oraz edukowanie opinii publicznej w  zakresie mających na-
stąpić zmian na rynku energii elektrycznej. Jednocześnie, w ramach 
przedsięwzięć z  zakresu media-relations, nie zapomniano o  współ-
pracy z dziennikarzami. Systematycznie odbywały się audyty, które 
pozwalały sprecyzować preferencje dziennikarzy zajmujących się 
tematyką energetyki, aby możliwe było dostarczenie im informacji 
zgodnych z  ich oczekiwaniem. Wszystkie te działania prowadzone 
przez Towarzystwo obecnie nieźle procentują. 

I  znowu zacznę od stwierdzenia: Nic bardziej nie wzmacnia mło-
dego człowieka niż okazane mu zainteresowanie.

PTPiREE, jak i  wiele spółek dystrybucyjnych, a  obecnie jego 
członków wspierających, prowadziło i  prowadzi wielokierunkową 
działalność społeczną i  charytatywną. Stąd, gdy w  otoczeniu Towa-
rzystwa pojawiło się Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sie-
rot w Baranowie k. Poznania środowisko energetyków bardzo szybko 
wsparło tę społeczną inicjatywę. Członkowie Towarzystwa uczestni-
czą w  przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie. Są 
obecni na wzruszających spotkaniach z  osieroconymi oraz niepeł-
nosprawnymi dziećmi i  młodzieżą, podczas których wręczane im są, 
dzięki ofiarności wielu darczyńców, klucze do własnych mieszkań, 

Rok 2004 . Spotkanie „emerytalne” w Nowych Rumunkach . Iwona Stus przekazuje 
okolicznościowy adres na ręce Basi Kołodziejczyk
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meble, sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie czy komputery. Wie-
lu energetyków, pomimo przejścia na emeryturę, dostrzega potrzebę 
niesienia pomocy tym pokrzywdzonym przez los dzieciom. 

Oczywiście, nie jest to jedyny przypadek. Takie sytuacje i podob-
ne występują praktycznie we wszystkich naszych firmach.

W roku 1997 doszło do „powodzi stulecia”. Przyniosła ona ogrom-
ne straty zarówno gospodarce, jak i  konkretnym osobom – wśród 
których znalazło się wielu energetyków. Decyzją Rady Towarzystwa 
już w  lipcu 1997 r. rozpoczęto akcję pomocy poszkodowanym przez 
powódź. Utworzono w tym celu fundusz „Energetycy dla powodzian“, 
na którym gromadzone były pieniądze wpłacane zarówno przez oso-
by fizyczne, jak i  prawne. Od tego czasu fundusz uruchamiany był 
w  latach: 1997, 1998, 1999, 2001, 2005, 2006, 2007, 2010 i  2012, nie tyl-
ko niosąc pomoc poszkodowanym przez powódź, ale także w innych 
przypadkach losowych.

Wobec zachodzących i  uzasadnionych konieczności udzielania 
wsparcia nie tylko w  przypadkach związanych z  powodziami, 29 listo-
pada 2012 r. Zarząd podjął uchwałę o zmianie nazwy funduszu pomoco-
wego dla powodzian na nową: „Fundusz pomocowy PTPiREE” i jednocze-
śnie przyjmując jego regulamin.

Warto w tym miejscu cofnąć się w czasie do 6 lutego 1995. Był to 
rok obchodów 30-lecia Zakładu Energetycznego Będzin i z tej okazji 

Rok 2004 . Międzynarodowe Targi Poznańskie „Innowacje – Technologie – Maszyny” . 
Kadra PTPiREE w silnym otoczeniu Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego

76 



odbyło się w  Sosnowcu spotkanie Rady Dyrektorów Towarzystwa. 
Podczas tego spotkania, z inicjatywy ministra Herberta Leopolda Ga-
brysia, prof. Zbigniew Religa przedstawił stan prac nad sztucznym 
sercem, program przeszczepów oraz działalność Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii. Stało się to inspiracją dla wielu zakładów energe-
tycznych do włączenia się we wspieranie Fundacji Rozwoju Kardio-
chirurgii w  Zabrzu. Najbardziej aktywne w  tym względzie zakłady 
Fundacja uhonorowała statuetkami „Oskar Serca”.

Działania te najlepiej podsumowała prof. Aleksandra Rakowska 
z Politechniki Poznańskiej, współpracownik naszego Towarzystwa:

Wzrastający udział przedstawicieli energetyki zawodowej w licznych 
organizacjach społecznych może napawać szczególnym optymizmem. 
Mimo powszechnej komercjalizacji, konsumpcyjnej postawy otoczenia 
i braku czasu na dodatkową działalność – zgodnie z myślą, zaczerpnię-
tą ze strof J. Tuwima, trzeba powiedzieć, że: »Są dwa szczęścia. Jedno – 
małe – być szczęśliwym. Drugie duże – uszczęśliwiać innych« – dobro-
czynność potrzebna jest prawie w tej samej mierze obdarowywanym, jak 
i obdarowującym oraz że oblicze szczęścia może mieć... wiele wymiarów. 
Ta wypowiedź traktowana jest w Towarzystwie jako motto na dalsze 
lata działalności.

W sierpniu 2005 r. minęło 15 lat od powołania Polskiego Towa-
rzystwa Przesyłu i  Rozdziału Energii Elektrycznej. Z  tej okazji były 

Rok 2004 . Poznań . Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z VDN

 77



wiceminister w MPiH Herbert L. Gabryś, znający Towarzystwo z dłu-
goletniej współpracy, powiedział:

Powstanie PTPiREE, w  tym specjalnym okresie, stało się, przy 
współudziale także innych towarzystw resortowych, niezwykle przy-
datne w kreowaniu rzeczywistości oraz tworzeniu wizji rozwoju ener-
getyki polskiej. Dotyczy to zarówno pierwszego uchwalonego Prawa 
energetycznego, jak również koncepcji organizacyjnych elektroenerge-
tyki, a także wypracowanego modelu rynku energii elektrycznej.

Wypowiedź ta i wiele innych pozwala nam sądzić, że Towarzystwo 
jubileusz 15-lecia mogło obchodzić w poczuciu dobrze wypełnionych 
postanowień swojego statutu. Jest potwierdzeniem, że Towarzystwo, 
które znalazło sposób na zintegrowanie swoich członków i wspiera-
jących firm, posiadło w  tym czasie dobrą umiejętność współpracy 
z  otoczeniem. Udało mu się wywrzeć znaczny wpływ na zmiany or-
ganizacyjne energetyki, nie zapominając w swych działaniach o naj-
ważniejszych w  tym procesie, czyli odbiorcach energii elektrycznej 
– swoich klientach – którym to działanie ma służyć.

Obchody 15-lecia miały miejsce tradycyjnie w  ośrodku Barano-
wo 26 sierpnia 2005 r., tym razem w  ramach VII Nadzwyczajnego 

VII Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe . Nadawanie tytułu „Waleczny wśród 
energetyków” . Wyróżnienie wręczali członkowie Kapituły Prezes Stanisław Filipiak 
i Dariusz Lubera . Same stroje świadczą o powadze wyróżnienia
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Zgromadzenia Krajowego członków Towarzystwa. Sama organizacja 
i oprawa, sprawowana przez pracowników Biura Towarzystwa, była 
jak zwykle perfekcyjna.

Należałoby jednak wyróżnić dwa zdarzenia z  programu obcho-
dów. Jedno, to że po raz pierwszy wręczono honorowe odznaki „Zasłu-
żony dla PTPiREE”, drugie to przyznanie honorowego tytułu (i  szabli) 
„Waleczny wśród energetyków”. Należy dodać, że Odznaka Honorowa 
została nadana na podstawie uchwały VI Nadzwyczajnego Zgromadze-
nia Krajowego PTPiREE z 12 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia 
Odznaki Honorowej PTPiREE, ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nada-
wania za zasługi w  działalności i  na rzecz Towarzystwa oraz polskiej 
energetyki. Tytuł honorowy „Waleczny wśród energetyków” nadano na 
podstawie decyzji „Niezależnej i Samozwańczej Kapituły Szabli 15-lecia 
PTPiREE” z 25 sierpnia 2005 r. Odnotujmy tutaj pierwszy akt nadania 
tego tytułu naszym, jakże zasłużonym i walecznym, energetykom.

VII Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Krajowe . 
Wręczanie wyróżnień
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VII Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe . Waleczni Wśród Energetyków

VII Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe . Po części oficjalnej i uroczystych 
dekoracjach chwila relaksu
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Akt Nadania

Tytułu Honorowego

WALECZNY WŚRÓD ENERGETYKÓW
Niezależna i Samozwańcza Kapituła

Szabli 15-lecia
Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

W drodze demokratycznego głosowania, czyli niedopuszczającego sprzeciwu, 
w uznaniu poniesionych trudów, odbytych potyczek i walk 

okraszonych potem i znojem na polu chwały 
dystrybucji i rozwoju rynku energii

Nadaje dozgonnie Paniom i Panom:

tytuł

Waleczny wśród Energetyków

Członkowie Kapituły

Dariusz Lubera  Stanisław Filipiak

Tytuł jest niezbywalny, nie podlega dziedziczeniu i odmowie przyjęcia.
Insygnium Tytułu jest szabla skromnie inkrustowana, wręczana publicznie w obecności pełnego składu Kapituły.
Nie zaleca się noszenia szabli w obecności Przedstawicieli Urzędów Administracji Państwowej.

Poznań, 26 sierpnia 2005 r.

Jerzemu Andruszkiewiczowi
Włodzimierzowi Czwórnogowi

Ryszardowi Drozdowi
Grzegorzowi Gniewkowskiemu

Waldemarowi Gochnio
Jerzemu Gruszce

Ryszardowi Hancowi
Stefanowi Jaskowi 

Krzysztofowi Kalinowskiemu 
Marianowi Kłyszowi 

Piotrowi Kołodziejowi 
Michałowi Kołodziejczakowi 

Barbarze Kołodziejczyk 

Tomaszowi Kołakowskiemu 
Stanisławowi Kubackiemu 
Romanowi Kuczkowskiemu 

Ryszardowi Michniewskiemu 
Romanowi Pionkowskiemu 

Tadeuszowi Skrzypkowi 
Jerzemu Skwarze 

Iwonie Stus 
Jackowi Sumerze 

Markowi Szymankiewiczowi 
Jerzemu Topolskiemu 
Jerzemu Wątrobie 

Mieczysławowi Wrocławskiemu
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Kraków 2004 . Konferencja PPN .  
Prezentacje i sala obrad

Kraków 2004 . Konferencja PPN . 
Pokazy prac pod napięciem

Kraków 2004 . Konferencja PPN . W trakcie pokazów

Kraków 2004 . Konferencja PPN . Dyskusja po pokazach (już bez napięcia)

82 



Rok 2005 . Wyjazd szkoleniowy pracowników obsługi odbiorców do Hamburga 
i Berlina
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Rok 2005 . Ustka . Posiedzenie Zarządu i chwila odpoczynku (psychicznego)
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Rok 2006 . Warszawa . Akcja „Bezpieczniej z prądem” . Migawki z wręczenia wyróżnień
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C .d . akcji „Bezpieczniej z prądem”
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Rok 2005 . Baranowo . VII Zgromadzenie Krajowe PTPiREE

Rok 2005 . Towarzystwu minęło 15 lat . Na szczęście, po twarzach Założycieli tego 
nie widać
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Rok 2005 . Baranowo k . Poznania . VII Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków 
PTPiREE . Prowadzący Stanisław Kubacki . Przemawia Prezes Dariusz Lubera

VII Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe . Członkowie – delegaci  
na Walne Zgromadzenie
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VII Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe . Sympatyczny moment wyróżnienia 
pierwszych Członków odznaką „Zasłużony dla PTPiREE” . Prezes dumny z pracy 
w takim gronie
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VII Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe . Nasz jubileusz uświetnili znani i lubiani 
goście – Kabaret OT .TO (zdjęcie od góry) . A efekt widać na dolnym zdjęciu

VII Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe . Na zakończenie wspólne zdjęcie 
uczestników jubileuszu
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Rok 2005 . Turyn . Forum Dyrektorów Technicznych . Kadry z posiedzenia i wizyt

 91



Tak zmieniała oblicze siedziba PTPiREE . Od góry rok: 2000, 2001 i 2006
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Musimy 
zmodyfikować 
formy 
działalności
Lata 2006-2010

Wielu trzyma się uparcie raz obranej drogi,  
lecz tylko nieliczni są innego zdania,  

dążąc konsekwentnie do obranego celu
Fryderyk Nietzsche 



Rok 2006 . Spotkanie w Baranowie . Pożegnanie Romana Kuczkowskiego, 
który zakończył pracę zawodową w energetyce toruńskiej

94 
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Przemiany, które nastąpiły nie tylko w energetyce, ale i całej gospodarce 
krajowej, w tym między innymi prywatyzacja spółek dystrybucyjnych, 
a tym samym zupełnie inne podejście ekonomiczne, organizacyjne oraz 
konkurencyjne, nie mogły ominąć funkcjonowania wewnętrznego To-
warzystwa, a w tym także, a może przede wszystkim, jego Biura.

Rozdzielenie działalności energetycznych według rodzajów tzw. 
unbundlingu, wspomniane już zmiany własnościowe, konsolidacje, spo-
wodowały ukierunkowanie działalności Biura na zagadnienia operator-
skie. O ile w niewielkim stopniu zmianie podlegała działalność organiza-
cyjna takich Obszarów jak: Obszar Zagadnień Technicznych czy Obszar 
Działalności Szkoleniowo-Wydawniczej, to już zdecydowanie rozszerzo-
no wachlarz problematyki prowadzonej przez Obszar Zagadnień Ekono-
micznych i Prawnych, w tym głównie tych ostatnich.

 Ciągłe „poprawianie" Prawa energetycznego, prowadzenie analiz 
zmian w  podatkach czy Prawie zamówień publicznych, starania o  ure-
gulowanie statusu gruntów pod liniami energetycznymi, propagowanie 
wprowadzania przepisów Unii Europejskiej w obszarze energetyki – to 
tylko wybrane problemy do rozwiązywania. Nic zatem dziwnego, że od 
kilku lat na stałe zarezerwowano w  Biuletynie „Energia Elektryczna" 
miejsce na informacje prawne. „Paragraf w sieci", rubryka redagowana 
przez parę mecenasów: Katarzynę Zalewską-Wojtuś z  Biura PTPiREE 
oraz Przemysława Kałka z kancelarii Chadbourne, jest dla tych skompli-
kowanych spraw „oknem na świat" naszych czytelników. 

Rozszerzono również tematykę dotychczasowego Obszaru Public 
Relations, który nie tylko zmienił nazwę na ,,Obszar Zagadnień Mar-
ketingu i  Komunikacji Zewnętrznej'', ale podjął cały szereg nowych 
zagadnień. Podniesienie świadomości bezpiecznego korzystania 
z urządzeń elektrycznych, promowanie bezpiecznego, ekologicznego 
i  racjonalnego użytkowania energii, przygotowywania materiałów 
o  tej tematyce dla naszych spółek, a  także podmiotów prowadzących 



działania edukacyjne, aż wreszcie podejmowanie innych ważnych te-
matów, jak np. problem niskiej emisji – to tylko część prowadzonych 
zagadnień w ramach tego obszaru.

Nastąpiła także zmiana, a  raczej poszerzenie, zakresu działania 
Biura Operatora, który do swojej dotychczasowej działalności włączył 
działania w  zakresie cyfryzacji istniejących sieci radiowych, poprzez 
wprowadzanie technologii TETRA, a  ponadto prace inicjujące nowe 
rozwiązania systemów łączności technicznej w  procesie dystrybucji 
energii elektrycznej. 

I na koniec jeszcze jeden obszar tematyczny. Dostęp elektroenerge-
tyki do funduszy europejskich i  korzyści w  tym zakresie dla przedsię-
biorstw energetycznych spowodowały wejście Towarzystwa w  kolejną 
problematykę (tak jakby tych problemów było za mało), powołując nowy 
Obszar działalności – Obszar Funduszy Europejskich. Będzie jeszcze 
o tym mowa.

W momencie, gdy w 1990 r. na scenie energetyki zaistniało PTPiREE, 
pojawiło się również w zakładach energetycznych – co prawda niezbyt 
jeszcze liczne i mało odważne – zastosowanie komputerów. Najczęściej 
służyły one do nauki, zastępowały maszyny do pisania, próbowano two-
rzyć jakieś małe programy, ale nie mówiło się – lub mówiło, ale jedynie 
bardzo cicho – o  możliwości tworzenia systemów zastępujących różne-
go rodzaju maszyny liczące itp. Jednak nie wszyscy byli takiego zdania 
i  z biegiem czasu następowało wprowadzanie informatyki do procesu 

Rok 2006 . Konferencja „Stop niskiej emisji” w Częstochowie
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zarządzania. Pierwsze programy dotyczyły systemów dyspozytorskich, 
finansowo-księgowych i statystycznych, różne w poszczególnych zakła-
dach, lepsze lub gorsze, ale to inspirowało do dalszych poszukiwań.

Gdy na spotkaniach, zarówno dyrektorów technicznych, jak i eko-
nomicznych, ten temat zaczął się pojawiać, reakcja PTPiREE była, jak 
zwykle, szybka – z  ukierunkowaniem na pomoc i  koordynację dzia-
łalności w  tym zakresie. Zarząd Towarzystwa powołał Komisję ds. In-
formatyki, organizowano sympozja i  konferencje, zbierano doświad-
czenia, aby inicjować kierunki, w  których informatyka zakładowa 
powinna zmierzać. Towarzystwo było również inicjatorem wspólnych 
działań spółek, zarówno na forum krajowym, jak zagranicznym, a jed-
na z  konferencji – Systemy Informatyczne w  Energetyce (SIwE) – or-
ganizowana cyklicznie od lat, stała się miejscem, którego nie omijają 
specjaliści z naszych spółek, największe firmy informatyczne, ośrodki 
naukowo-techniczne itp.

Niełatwo byłoby podjąć próbę opisania drogi od momentu, kiedy 
komputer był w firmie gdzieś tam zlokalizowany, do dzisiaj, gdy trudno 
jest znaleźć biurko, na którym by go nie było. Obecnie ciężko sobie wy-
obrazić pracę bez jego wsparcia. Można tylko powiedzieć jedno: informa-
tyka w energetyce nie powiedziała ostatniego słowa. Wiedzą o tym nasze 
spółki, wie Towarzystwo, nie przerywając prac nad dalszym rozwojem 
tego kierunku, wiedzą także firmy informatyczne, prześcigające się 
w kierowaniu ofert dla energetyki.

Rok 2006 . Konferencja „Stop niskiej emisji” w Częstochowie . Sala obrad
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Podsumuję ten temat wypowiedzią z  sierpnia 2010 r. ówczesnego 
prezesa Towarowej Giełdy Energii Grzegorza Onichimowskiego:

Dynamika zmian w sektorze energetycznym, ciągła gonitwa koncepcji 
co do stopnia konsolidacji branży, rozwoju rynku, wsparcia niektórych dzia-
łalności, daje gwarancję, że ci informatycy, którzy postawili na pracę z ener-
getykami, nie będą się nudzić.

Jest to wypowiedź aktualna do dziś.
W roku 1988 zorganizowano w  Bielsku-Białej po raz pierwszy im-

prezę wystawienniczą związaną z  energetyką. Nic zatem dziwnego, że 
gdy w  1990 r. powołano do życia PTPiREE, Towarzystwo nie tylko zain-
teresowało się tymi targami, ale i włączyło się do prac związanych z ich 
organizacją. Można zapytać, dlaczego dopiero teraz sięgam do tego tema-
tu. Odpowiedź jest prosta, bo dopiero po kilku latach, a organizowane są 
corocznie, stały się one, jak to określił jeden z wystawców zagranicznych: 
Mekką dla ludzi, którzy szukają nowych rozwiązań w  energetyce i  nie wy-
obrażam sobie, aby zaistnieć w polskiej energetyce bez obecności na targach 
»Energetab« – bo taką nazwę noszą obecnie Międzynarodowe Energe-
tyczne Targi Bielskie w Bielsku-Białej.

Zastępy profesjonalistów branży energetycznej ściągają co roku pod 
Szyndzielnię, gdyż to miejsce należy do ulubionych spotkań energety-
ków i  to nie tylko ze względu na prezentowane tu bogactwo oferty, ale 
także na wyjątkowy klimat tych spotkań.

Ta impreza wystawiennicza w  Bielsku-Białej od wielu lat jest 
największą prezentacją urządzeń dla branży elektroenergetycznej 

Rok 2006 . Jelenia Góra . Konferencja „Telekomunikacja w energetyce” 
 . . .czyli, jak to zrobić?
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w  Polsce. Obecnie corocznie w  targach bierze udział ponad 700 wy-
stawców z kilkunastu państw europejskich, ale też krajów z Azji oraz 
Stanów Zjednoczonych. Impreza ta pozwala zapoznać się z najnowszy-
mi urządzeniami, aparaturą stacji i linii energetycznych oraz genera-
cji i  przetwarzania energii elektrycznej. Ostatnio zgłasza się też kil-
ka nowych firm, chcących zademonstrować najnowsze rozwiązania, 
szczególnie związane z  zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 
czy podnoszeniem efektywności energetycznej wytwarzania lub jej 
użytkowania. Obok wystawców zagranicznych, nigdy nie brakowało 
i  nie brakuje rodzimych potentatów. Nigdy też nie zabrakło stoiska 
PTPiREE. Co roku wystawcy uczestniczą w konkursach na najbardziej 
wyróżniający się produkt krajowy. Ubiegają się o kilka rodzajów wy-
różnień, ale do głównych nagród należy Puchar Ministra Gospodarki 
oraz Puchar Prezesa PTPiREE czy też statuetka „Złotego Lwa”, przy-
znawana przez Fundację Kazimierza Szpotańskiego. Bogaty program 
oraz aura tych targów sprawiają, że cieszą się one bardzo dużym za-
interesowaniem zwiedzających. Doroczne spotkania w Bielsku-Białej 
to również doskonała okazja do bezpośredniego kontaktu z klientami 
i  kontrahentami. Organizowane w  trakcie targów konferencje, po-
kazy, seminaria, bardziej lub mniej oficjalne, inne imprezy, to także 
okazja do zawierania nowych znajomości i  sposób na integrację śro-
dowiska. Nie opuszczają też tej okazji nasi członkowie, głównie dyrek-
torzy techniczni, ale nie tylko. Często to miejsce i czas wykorzystywa-
ne było na organizację Forum Dyrektorów Technicznych, a  obecnie 

Rok 2006 . Jelenia Góra . Konferencja „Telekomunikacja w energetyce”  
 . . .czyli, jak to zrobić?
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Rok 2006 . Spotkanie w Baranowie było także okazją do wręczenia kolejnych 
aktów „Waleczny wśród energetyków” oraz życzeń urodzinowych dla Jacka 
Szpotańskiego, a potem już na luzie
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Warsztatów OSD, prezentujących najnowsze rozwiązania techniczne 
i technologiczne.

Mówiąc o targach, trzeba także dodać, że nasze Towarzystwo współ-
pracuje również i z innymi organizatorami tego typu imprez. Między in-
nymi corocznie od kilku już lat na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich odbywają się targi energetyczne ,,Expopower'', objęte patro-
natem Ministerstwa Gospodarki. Jednym z  partnerów merytorycznych 
zostało właśnie PTPiREE, które nie tylko jest współorganizatorem tej im-
prezy, ale też za każdym razem przygotowuje stoisko, na którym promuje 
przede wszystkim albumy typizacyjne, ale także i inne wydawnictwa Biu-
ra Towarzystwa, zapraszając w ten sposób do szeroko pojętej współpracy.

Akcja „Bezpieczniej z  prądem” nie była jedyną odnoszącą się do 
potrzeb społeczeństwa. Na przełomie roku 2005/2006 PTPiREE rozpo-
częło realizację projektu pod nazwą „Stop dla niskiej emisji – promocja 
dobrych praktyk i  proekologicznych zachowań wśród samorządowców 
terytorialnych i emitentów niskich emisji”. Ze względu na fakt, że Towa-
rzystwo, posiadając status organizacji pozarządowej, miało możliwość 
ubiegania się o realizację działań statutowych z zewnętrznych funduszy 
pomocowych, w tym funduszy Unii Europejskiej, wystąpiło o dofinanso-
wanie tego projektu i je otrzymało.

Projekt ten był odpowiedzią na rosnący w  Polsce problem emisji 
szkodliwych gazów pochodzących z  domowych pieców i  lokalnych ko-
tłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektyw-
ny sposób. Na miejsce realizacji projektu wybrano teren południowo-
-wschodniej Polski, gdzie zagrożenie niską emisją jest szczególnie duże. 
Ponadto prowadzona była kampania informacyjna, uświadamiająca za-
grożenia wynikające z niskiej emisji. Te i inne działania były skierowane 
do władz samorządowych, spółdzielni mieszkaniowych i przedstawicieli 
społeczności lokalnych.

Ważnym przedsięwzięciem wizerunkowym był także udział To-
warzystwa w  kampanii „Zróbmy dobry klimat”, prowadzonej w  2006 r. 
przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF. Celem akcji była 
edukacja społeczeństwa w zakresie racjonalnego wykorzystania energii, 
jako sposobu ograniczenia emisji CO2. Oprócz stworzenia portalu inter-
netowego, akcji reklamowej czy organizowania specjalnego konkursu, 
podstawą dla wszystkich działań było jednak opracowanie poradnika pt.: 
„Jak oszczędzać energię elektryczną w domu”, przygotowanego w dwóch 
wersjach: internetowej oraz  drukowanej w  nakładzie 800 tys. egzem-
plarzy. Towarzystwo, które było partnerem tej akcji, zaangażowało się 
w  przygotowanie treści poradnika, a  następnie jego dystrybucję, głów-
nie za pośrednictwem spółek energetycznych.

Jak już wspomniałem, dostęp do funduszy europejskich spowodo-
wał, że Biuro Towarzystwa, chcąc zająć się tą problematyką, powołało 
w  swoich strukturach organizacyjnych Obszar Funduszy Europejskich 
oraz jego koordynatora – Magdalenę Kuczyńską.

 101



Idea jego powstania sięga roku 2004, gdy – wraz z wstąpieniem Pol-
ski do Unii Europejskiej – utworzyły się możliwości korzystania z unij-
nych funduszy. Mając na celu najszersze uwzględnienie potrzeb sektora 
dystrybucji energii elektrycznej, Towarzystwo aktywnie włączyło się we 
współtworzenie dokumentów programowych okresu budżetowego UE 
2007-2013. Miał on stanowić podstawę rozwoju społeczno-gospodarcze-
go Polski na ten okres, przy wykorzystaniu zarówno funduszy spójności, 
jak i środków krajowych, publicznych i prywatnych.

Towarzystwo miało pełnić, i obecnie pełni, rolę przedstawiciela elek-
troenergetyki wobec instytucji zarządzających, pośredniczących i wdra-
żających programy operacyjne. Prowadzi działalność doradczą w zakre-
sie programów europejskich, skierowaną przede wszystkim do spółek 
operatorskich sektora elektroenergetycznego.

Ważnym krokiem w pogłębianiu wpływu PTPiREE na wykorzysta-
nie unijnych funduszy było przyjęcie Towarzystwa do grona Komite-
tu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko 
(POIiŚ), którego zadaniem było monitorowanie programu w  trakcie re-
alizacji, tj. w latach 2007-2013.

Towarzystwo od samego początku współpracowało z  Minister-
stwem Gospodarki oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, zabie-
gając o uwzględnienie potrzeb energetyki w projektach ogólnopolskich 
oraz przygotowanych przez zarządy województw. Przez cały czas pro-
ponowało zapisy lub uczestniczyło w konsultacjach podstawowych do-
kumentów projektowych, w  efekcie czego większość zgłaszanych pro-
pozycji, uwag i postulatów została uwzględniona.

Rok 2006 . Konferencja „Elektroenergetyczne linie napowietrzne” . Sala obrad
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Wśród wielu efektów działalności Towarzystwa w  omawianym za-
kresie było przyjęcie, w grudniu 2007 r., do realizacji POIiŚ na lata 2007-
-2013. Było to zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem 
największego w historii UE programu. Wśród 15 priorytetów, uwzględ-
niono również wsparcie dla rozwoju i modernizacji infrastruktury ener-
getycznej w Polsce. 

Dzisiaj weszliśmy w nowy okres wykorzystania funduszy 2014-2020. 
Korzystając ze zdobytej w  minionych latach wiedzy i  doświadczenia, 
z dobrą myślą Towarzystwo włączyło się do aktywnych działań na rzecz 
pozyskania nowych środków na rozwój polskiej energetyki.

Powróćmy na chwilę do PPN. Z inicjatywy PTPiREE, przy współpra-
cy z  koncernem Energa SA, SEP i  Polskim Komitetem Bezpieczeństwa 
w Elektryce, podczas ICOLIM 2006 w Pradze powierzono Polsce organi-
zację kolejnej, prestiżowej, Międzynarodowej Konferencji Prac Pod Na-
pięciem ICOLIM 2008.

Konferencje ICOLIM organizowane są przez Stowarzyszenie Prac 
Pod Napięciem (LWA – Live Working Associaton) cykliczne od 1992 r. 
Polska, poprzez PTPiREE, jest jej oficjalnym członkiem od 2006 r., ale nasi 
specjaliści brali udział w większości spotkań już w latach poprzednich. 
Konferencje odbywają się w  różnych państwach europejskich, a  prze-
wodnictwo LWA obejmuje przedstawiciel kraju, który organizuje kolej-
ną jej edycję. Stąd w okresie od czerwca 2006 do czerwca 2008 przewod-
niczącym LWA był prezes Towarzystwa Dariusz Lubera.

Dziesiąta więc edycja konferencji ICOLIM odbyła się w  czerwcu 
2008 r. w Toruniu, zorganizowana przez PTPiREE, Energa-Operator SA 
oraz LWA. Odbyła się ona pod patronatem Ministra Gospodarki, 

Rok 2006 . Konferencja „Elektroenergetyczne linie napowietrzne” . Nieraz trzeba 
i można dotknąć
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Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta Torunia, natomiast 
patronat merytoryczny objęli: PSE-Operator SA i SEP.

W czasie konferencji odbyły się prezentacje: aspektów teoretycz-
nych, doświadczeń eksploatacyjnych, badań naukowych, najnowszych 
rozwiązań organizacyjnych, technicznych i  sprzętu oraz bezpieczeń-
stwa. Prezentacjom towarzyszyły wystawy dostawców sprzętu, narzę-
dzi, usług i technologii, przedstawiające najnowsze rozwiązania i propo-
zycje w tym zakresie.

Miejscem obrad, a  także wystawy, było Centrum Targowe ,,Park'' 
w  Toruniu, natomiast pokazy prac pod napięciem przeprowadzono 
na terenie stacji 400/220/110 kV Węgrowo. Oficjalnego otwarcia kon-
ferencji dokonał Jan Bury, sekretarz stanu w  MSP, a  słowa powitania 
do uczestników i  gości toruńskiego wydarzenia skierowali: Prezes 
Stowarzyszenia oraz Prezydent Torunia. Na zakończenie konferencji, 
jej przewodniczący, Dariusz Lubera przekazał swoją funkcję przed-
stawicielowi Chorwacji, D. Vidovicowi, który ją pełnił do konferencji 
ICOLIM 2011 w Zagrzebiu.

W roku 2008 doszło do wydarzenia potwierdzającego determina-
cję wspólnego działania w ramach nieskonsolidowanych jeszcze spół-
ek, mającego na celu doprowadzenie do zdefiniowania zasady wyzna-
czania wartości regulacyjnej aktywów spółek dystrybucyjnych. Choć 
działanie to nie było korzystne dla wszystkich spółek, to podjęto je 
w  imię dobrze rozumianego interesu całego podsektora dystrybucji. 

Rok 2007 . Ustroń . Podczas Forum Dyrektorów Ekonomicznych żegnanano 
odchodzących na emeryturę dyrektorów: Krystynę Flaszę, Jacka Sumerę 
i Franciszka Pietrusiewicza . Na zdjęciu obok
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Rok 2007 . Ustroń . Forum Dyrektorów Ekonomicznych

Już w  lutym 2008  roku podjęto starania o  zdefiniowanie i  ujednolice-
nie reguł określania zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność 
przesyłową i  dystrybucyjną. W  wyniku porozumienia z  Prezesem 
Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie opracowania modelu przydat-
nego w  procesie kształtowania taryf uzyskano akceptację dla podjęcia 
działania. Powołano zespół projektowy składający się z przedstawicie-
li przedsiębiorstw energetycznych oraz przedstawicieli URE, w ramach 
którego, opierając się na opracowaniach firmy Ernst&Young, w  listo-
padzie 2008 r. przyjęto „Metodę ustalania WRA i  zwrotu z  zaangażo-
wanego kapitału”. W następnym roku kontynuowano prace w ramach 
tego projektu, by wyznaczyć wartości regulacyjne aktywów spółek sie-
ciowych. Zastosowano równolegle dwie metody wyceny: ekonomiczną 
EV i odtworzeniową RC. Na podstawie raportów z wyceny, zespół URE 
– PTPiREE przyjął we wrześniu 2009 r. rekomendację dotyczącą wyso-
kości stopy realnego wzrostu cen usług dystrybucyjnych.

23 października 2008 r. odbyło się w Poznaniu XI Zgromadzenie Kra-
jowe PTPiREE. Jednym z punktów jego obrad było dokonanie wyboru no-
wych władz Towarzystwa na kadencję 2008-2013.

W przeprowadzonych wyborach nowym prezesem Zarządu Towa-
rzystwa, na kadencję 2008-2013, został Artur Różycki, dobierając so-
bie, spośród osób wybranych do Zarządu, na swoich zastępców: Jerzego 
Gruszkę i  Leszka Nowaka. Zgromadzenie wybrało także pozostałych 
członków organów statutowych.
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Wolą zgromadzonych, dotychczasowego prezesa Dariusza Luberę 
odznaczono Złotą Odznaką Honorową PTPiREE, ustanowioną i  przy-
znawaną zasłużonym dla Towarzystwa, oraz Honorową Szablą „Wa-
leczny wśród energetyków”. Dziękując swoim współpracownikom 
i kolegom za lata wspólnej pracy, Dariusz Lubera powiedział słowa na 
tyle istotne, że pozwoliłem sobie je zacytować w  całości: Zakończyła 
się kadencja Zarządu, na której czele miałem zaszczyt i przyjemność stać 
w ciągu ostatnich 5 lat, a wliczając w ten okres i kierowanie poprzednim 
Zarządem, a  także wiceprezesowanie jeszcze wcześniej, zrobi się z  tego 
15  lat. Pewnie wystarczy. Podejmując więc decyzję o  niekandydowaniu 
w tych wyborach, żegnam się ze sprawowaną funkcją, nie rozstaję się jed-
nak z  Państwem, nie zapominam drogi, jaką wspólnie przebyliśmy. Pa-
trząc z perspektywy tych kilkunastu lat, widzimy doskonale, jak zmieniała 
się struktura polskiej energetyki. W tym okresie byliśmy świadkami trans-
formacji ze struktury jednolitej do biznesowo rozproszonej, konkurującej 
w  najlepiej rozumianym interesie klienta. Zmiany własnościowe, konso-
lidacja, wszystkie te elementy nie mogły pozostać bez wpływu na obszar 
działania naszego Towarzystwa. Dzisiaj potrzebujemy nowego spojrzenia 
i ludzi, którzy w sposób otwarty podejmą wyzwania współczesności. Nowe 
spojrzenie musi jednak zawierać w sobie element kontynuacji i szacunku 
dla dotychczasowego dorobku. Gratulując mojemu następcy, przekazuję 
kierowanie Towarzystwem przez najbliższe lata, życzę mu, by nieodzowne 
zmiany, które następują mógł przeprowadzić w sposób ewolucyjny, nieko-
lizyjny, mądry i roztropny.

Artur Różycki, zabierając głos na zakończenie obrad Zgromadze-
nia, powiedział: Przyjmując nowe obowiązki, zdaję sobie sprawę, że dzisiaj 
rola Towarzystwa jest o tyle łatwiejsza, że nie musimy burzyć murów, nie 

Rok 2007 . Wisła . Konferencja marketingowa
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walczymy z wiatrakami. Dzisiaj jest miejsce na pracę u podstaw, nie zna-
czy to jednak, że bez żadnych problemów.

No i  doczekaliśmy się kolejnego jubileuszu, tym razem 20-lecia na-
szego Towarzystwa. Obchody z  nim związane odbyły się tradycyjnie 
w  ośrodku Baranowo, w  ulubionym niegdyś miejscu spotkań nie tylko 
członków Towarzystwa, ale i jego sympatyków. I tym razem nie obeszło 
się bez wspomnień, odznaczenia zasłużonych dla PTPiREE, sympatycz-
nych spotkań. Po dwudziestu latach działalności Towarzystwa mogliśmy 
się pochwalić takimi osiągnięciami jak m.in.: przeszacowany majątek 
zakładów energetycznych, stacje małogabarytowe, linie napowietrzne 
z przewodami izolowanymi, technologie prac pod napięciem, system ra-
diowej łączności dyspozytorskiej, krzywe obciążenia. Rozpoczęto wdra-
żanie nowych rozwiązań, ale o nich będzie jeszcze mowa w dalszej części 
opracowania.

Może to będzie przyjęte jako wybieg, ale sam nie czuję się na siłach 
lepiej i głębiej ocenić te dwadzieścia lat działalności Towarzystwa niż do-
konali tego prezes Artur Różycki i  dyrektor Biura Andrzej Pazda. Stąd 
oddaję im głos. Tak ten okres ocenił Artur Różycki:

Towarzystwo ma 20 lat. Biorąc pod uwagę liczbę koncepcji funkcjono-
wania sektora energetycznego, jakie »jedynie słuszne« dominowały przez 
czas najczęściej krótszy niż kadencja parlamentu, mieliśmy powody, żeby się 
zestarzeć. Jednak ciągła walka o szeroko pojęty sens zmian powoduje perma-
nentne napięcie mięśni, co zgodnie z teoriami chirurgii plastycznej odmła-
dza. Kontynuując te paramedyczne rozważania, można rzec, że PTPiREE 
często pełni rolę akuszerki. Uczestniczyliśmy przy porodzie 33 spółek dystry-
bucyjnych. Asystowaliśmy przy narodzinach PSE – operatora systemu prze-
syłowego. Jako jedni z  pierwszych doświadczyliśmy także doniosłego głosu 

Rok 2007 . Wisła . Konferencja marketingowa
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Rok 2007 . Wisła . Konferencja „Stacje elektroenergetyczne SN/nn” – sala obrad

innego noworodka, mam tu na myśli Urząd Regulacji Energetyki. Jednak 
najbardziej skomplikowana operacja, jaką obserwowaliśmy, to rozdzielenie 
syjamskich bliźniąt – obrotu i dystrybucji.

Jako Towarzystwo byliśmy wszędzie tam, gdzie zapadają ważne decyzje 
dla branży energetyki. Staliśmy się poważnym partnerem dla administracji 
państwowej. Zdanie Towarzystwa stanowi istotny element tworzenia prawa 
dotyczącego energetyki. I to zawdzięczamy naszym członkom, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczyniali się do budowy pozycji Towarzystwa.

Dyrektor Andrzej Pazda dodał: 
W pełni podzielam wypowiedź prezesa. Ale chciałbym dodać, że pod-

czas 20-letniego okresu naszej działalności trafialiśmy w  oczekiwania 
spółek. Jakkolwiek w ostatnich latach jest z tym trochę trudniej, to nawet 
poszukiwania wspólnych celów także są inspirujące, a  co ciekawe, na 
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Rok . 2007 . Słok k . Bełchatowa . Uczestnicy konferencji „Kable elektroenergetyczne”

ogół przynoszące znaczące efekty. Sukcesem jest także stworzenie kadry 
w  Towarzystwie, a  raczej w  jego Biurze, która już funkcjonuje w  obszarze 
energetyki. To są osoby, które – bez pomocy osób z zewnątrz – potrafią so-
bie poradzić z wieloma trudnymi zadaniami. Wiem, że jest to kapitał na 
kolejne lata naszej pracy. Podjęliśmy na najbliższy okres szereg istotnych 
tematów do realizacji. Ich realizację będziemy oceniali na kolejnych jubi-
leuszach. Może niekoniecznie w tym samym gronie, ale wśród ludzi, którzy 
chcą tworzyć energetykę na poziomie, który na to zasługuje. Pojawią się 
nowi ludzie, ale ci którzy są, którzy byli, nie odchodzą, chcą swoją wiedzą 
i doświadczeniem ich wspierać. A to, że dążymy do uzyskania korzystnych 
efektów, jest chyba najistotniejsze. 

Czy po tych wypowiedziach mogę coś dodać? 
Byłoby mi bardzo trudno.
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Rok 2007 . Baranowo . Posiedzenie Zarządu było także okazją do spotkania Członków 
Honorowych i Założycieli Towarzystwa . Migawki z tego spotkania
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Rok 2008 . Warszawa . Konferencja „10 lat Prawa energetycznego w Polsce – 
potrzeba nowej ustawy” – wystąpienia prelegentów
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Czerwiec 2008 . Toruń . Międzynarodowa Konferencja ICOLIM 2008: sala obrad
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Czerwiec 2008 . Toruń . Międzynarodowa Konferencja ICOLIM 2008: obrady, 
a w przerwie pokazy w zamku Golub-Dobrzyń i wieczorna gala w teatrze
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ICOLIM 2008 . Pokazy PPN odbyły się na stacji 400/220/110 kV Węgrowo
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Rok 2008 . XI Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Poznaniu . Migawki z sali obrad 
i głosowanie nad wyborem nowego prezesa
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C .d . XI Zgromadzenia . Zmiana na stanowisku prezesa – gratulacje i podziękowania . 
Zebranym dziękuje również Dariusz Lubera – za lata wspólnej pracy
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Rok 2008 . Władze PTPiREE wybrane na V kadencję . Prezes Artur Różycki i Zarząd 
wraz z dyrektorem Biura

Rok 2008 . Uczestnicy XI Zgromadzenia Krajowego PTPiREE w Poznaniu
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Styczeń 2009 r ., Zakrzewo . Spotkanie Zespołu Parlamentarnego ds . Energetyki 
współprowadzą prezes Artur Różycki i poseł Tomasz Nowak
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19 maja 2009 r ., Poznań, Targi „Expopower” . Konferencja „Potrzeba 
rozwoju energetycznej infrastruktury sieciowej . Uwarunkowania prawne 
i środowiskowe” z udziałem przyszłego Przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego – Jerzego Buzka
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Rok 2009 . Jałta . Migawki z konferencji EFJ 2009
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Rok 2009 . Jałta . Posiedzenie Zarządu PTPiREE . Obrady zaszczyciła wiceminister 
gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
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Rok 2010 . Baranowo . Obchody 20-lecia PTPiREE . Spotkanie otwiera 
prezes Artur Różycki

Rok 2009 . Wisła . Konferencja „Systemy Informatyczne w Energetyce (SIwE)” 
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Rok 2010 . Obchody 20-lecia PTPiREE . Migawki z sali obrad

 123



Rok 2010 . Obchody 20-lecia PTPiREE . Zawsze to dobra okazja do wręczenia . . . 
wyróżnień, nawet takich trochę niebezpiecznych
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Rok 2010 . Uczestnicy obchodów 20-lecia PTPiREE z lotu ptaka

Wyróżnieni Odznaką Honorową PTPiREE oraz „Za zasługi dla energetyki”
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Rok 2010 . Obchody 20-lecia PTPiREE . Już troszkę na luzie . Dzielna załoga Biura 
na posterunku
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Nowe 
wyzwania
Lata 2011-2015

We wszystkich sprawach trzeba wytyczyć sobie granice,  
nawet poza sferą tego, co leży w ich mocy.

Bernard de Fontenelle 



Rok 2011 . Pracownicy 
Biura PTPiREE, jeszcze 
przed zmianą warty
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Wydawało się, że problemy związane z  przyłączaniem odnawialnych 
źródeł energii (OZE) do sieci elektroenergetycznych są praktycznie roz-
wiązane. Tak przynajmniej sądzono, także i w PTPiREE, które tym pro-
blemem zajmuje się od 2002 r. Większość decydentów wierzyło, że to 
wszystko jest już określone w ramach różnych aktów prawnych, w przy-
gotowaniu których uczestniczyło również Towarzystwo. Po kilku latach 
praktyki okazało się jednak, że pojawiły się problemy z  funkcjonowa-
niem tego prawa. Nikt bowiem nie przewidywał tak dużego zaintere-
sowania OZE i  takiej różnorodności urządzeń wytwórczych. Ale to nie 
tylko pojawienie się dużej liczby osób, które chciały uzyskać warunki 
przyłączenia. Okazało się również, że przyjęta procedura nie była odpor-
na na działania związane z blokowaniem mocy przyłączeniowych i wy-
nikających stąd ograniczeń możliwości przyłączania nowych mocy do 
sieci. Nic zatem dziwnego, że w 2007 r. pojawiły się pierwsze propozycje 
modyfikacji przepisów procedury przyłączania OZE; także dalsze, różne-
go rodzaju wątpliwości, nie tylko techniczne, ale i ekonomiczne.

Po wielu próbach poprawiania aktów prawnych dotyczących OZE, 
potwierdziło się stare powiedzenie: Im głębiej w las, tym więcej drzew. Mi-
nęło już kilka lat, pojawiały i pojawiają się kolejne projekty, a dalej trwa 
dyskusja o  przepisach proponowanych w  ustawie. Wśród części inwe-
storów obserwuje się atmosferę wyczekiwania, ale i niepewności, gdyż 
każda nowa propozycja praktycznie nikogo nie zadowala. Gdy w lutym 
2014  r. opublikowano kolejną wersję ustawy o  OZE, po zebraniu opinii 
zainteresowanych, ponownie te negatywne oceny dały znać o  sobie. 
Dobrze to ujął Sebastian Brzozowski z  Biura Towarzystwa w  jednym 
z  artykułów w  Biuletynie „Energia Elektryczna”: Rozwiązania zawarte 
w ostatnim projekcie ustawy o OZE praktycznie nie zadowalają nikogo: po-
tencjalnych prosumentów chcących inwestować w  mikroźródła, pozosta-
łych odbiorców zagrożonych wzrostem cen, OSD i OSP, na które nakłada się 



dodatkowe obowiązki. A  na dodatek traci także budżet państwa, który nie 
uzyska zaplanowanych wpływów z tytułu VAT i akcyzy.

Towarzystwo, które bierze czynny udział w konsultacjach i opinio-
waniu kolejnych projektów, ma jednak ciągle nadzieję, że oczekiwania 
branży wobec nowych regulacji, a były one prezentowane przez naszych 
specjalistów, będą uwzględnione w końcowym porządku prawnym. Na-
wiązując do cytowanych opinii, jedno jest pewne, że ten temat stwarza 
dla Towarzystwa dalsze pole do działań, wnoszenia swojego stanowiska 
i z tych prac Towarzystwo nie może się wycofać.

Jak już wcześniej wspomniałem, w 1995 r. energetyka polska rozpoczę-
ła budowę systemu radiokomunikacyjnego opartego na analogowym stan-
dardzie trankingowym MPT-1327. Jakkolwiek koncepcja opracowana przez 
PTPiREE zakładała pełne połączenie sieci w system ogólnopolski, z różnych 
przyczyn jej realizacja nie doszła do skutku. Niemniej wybudowana sieć 
trankingowa na ładnych parę lat zaspokoiła potrzeby energetyki.

Jednak po tych latach eksploatacji okazało się, że nie jest to system 
przyszłościowy, który – przy żywiołowo rozwijającej się telekomunika-
cji – może być dalej utrzymywany. Dodatkowo okazało się, że dzierżawa 
takiej usługi trankingowej na dłuższy czas jest nieopłacalna i jedynie po-
siadanie jednolitej sieci dyspozytorskiej zagwarantuje sektorowi ener-
getycznemu wiele korzyści związanych z efektywnością pracy własnych 
służb. Przed Towarzystwem, o czym również już wspominałem, stanęło 
nowe wyzwanie – cyfryzacja systemu radiowego.

Przeprowadzone rozeznanie, jak i analizy wskazały, że praktycznie 
realizowanie dużych sieci resortowych oparte jest w  świecie głównie 

Rok 2011 . Poznań . Uroczyste otwarcie kolejnej edycji Międzynarodowych Targów 
Energetycznych „Expopower”
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na systemie TETRA (Terrestial Trunked Radio), stworzonym przez Euro-
pejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych, gdyż jest on zdecydowanie 
bardziej efektywny niż dotychczas posiadany. Był i drugi powód podjęcia 
tych prac. To stanowisko Urzędu Komunikacji Elektronicznej zakładają-
ce, że wszystkie analogowe systemy radiowe po 2014 r. będą musiały być 
sukcesywnie wymieniane na cyfrowe.

W wyniku tych działań oraz zgodnie z decyzją zarządu Towarzy-
stwa, we wrześniu 2005 r. rekomendowano spółkom radiowy system 
TETRA, a  w roku 2006 PTPiREE uzyskało decyzję o  zarezerwowaniu 
kanałów kablowych dla całej energetyki i od tego czasu spółki wspól-
nie mają do dyspozycji 33 kanały cyfrowe, oprócz posiadanych 50 ka-
nałów analogowych.

W celu optymalnego zagospodarowania widma częstotliwości, 
PTPiREE podjęło się wykonania Projektów Bazowych Sieci Radiowej TETRA 
dla wszystkich spółek, co ma umożliwić racjonalne dokonanie rozdziału 
owych 33 kanałów radiowych przydzielonych energetyce na potrzeby tran-
kingowego systemu cyfrowego, jak również 25 nowych powstałych z prze-
mianowania na cyfrowe posiadanych 50 kanałów analogowych.

Aby umożliwić realizację tego przedsięwzięcia, PTPiREE zakupi-
ło specjalny program do projektowania sieci radiowych wyposażony 
w  najnowsze satelitarne mapy cyfrowe Polski. Jednocześnie powoła-
ni przez PTPiREE specjaliści aktywnie uczestniczą w  pracach zespołu 
utworzonego w  Ministerstwie Gospodarki, którego zadaniem jest wy-
pracowanie kryteriów koniecznych dla zachowania przez system łącz-
ności radiowej dla energetyki jednolitego, ogólnopolskiego charakteru. 

Rok 2011 . Warszawa . Konferencja „Przyłączanie i współpraca OZE z systemem 
elektroenergetycznym”
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17 października 2013 r. odbyło się w  Poznaniu XX Zgromadzenie 
Krajowe Członków Towarzystwa. Jednym z punktów obrad były wybory 
władz Towarzystwa na VI kadencję, podczas których prezesem zarządu 
został Robert Stelmaszczyk, prezes RWE Stoen-Operator. Wybrano rów-
nież skład nowego Zarządu – w osobach: Rafała Czyżewskiego, Roberta 
Świerzyńskiego, Piotra Kołodzieja, Marka Kleszczewskiego, Michała Jar-
czyńskiego, Marka Szymankiewicza i Cezarego Szweda, uzupełniony na-
stępnie o Marka Golucha i Grzegorza Doleckiego – który na pierwszym 
spotkaniu wyłonił ze swojego grona wiceprezesa, Rafała Czyżewskiego, 
jak również pozostałych członków organów statutowych, tj. Komisji Re-
wizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W pierwszym wywiadzie dla czytelników 
biuletynu „Energia Elektryczna” nowo wybrany prezes Robert Stelmasz-
czyk na pytanie, jak widzi dalszą działalność Towarzystwa, odpowie-
dział: Główne cele Towarzystwa pozostają bez zmian – chcemy dobrze repre-
zentować operatorów systemów dystrybucji i  przesyłu wobec władz admi-
nistracyjnych państwa, podmiotów z branży elektroenergetycznej, mediów 
i  organizacji międzynarodowych. Chcemy również podejmować działania 
na rzecz racjonalnego wykorzystania infrastruktury sieciowej.

Powiedział również, na czym powinny się skupić działania PTPiREE:
Przyjazność i  ekonomiczna dostępność energii elektrycznej z  sieci, 

wdrażanie nowoczesnych, ekologicznych technologii oraz bezpieczeństwo 
– to trzy podstawowe wyzwania na najbliższe lata. Integrując krajowych 
dystrybutorów energii, PTPiREE ma możliwość wpływania m.in. na kształt 
polityki energetycznej kraju, tak aby wspierać rozwój rynku, dbać o interesy 
zarówno przedsiębiorstw energetycznych, jak i odbiorców. Obecnie niewąt-
pliwie priorytetowym przedsięwzięciem jest budowanie inteligentnych sieci 
dystrybucyjnych i infrastruktury AMI.

Temat, który teraz chciałem przedstawić jest delikatny, skompliko-
wany, a wręcz wstydliwy, gdyż dotyczy kradzieży.

Kradzieże infrastruktury traktuje się często jako mało szkodliwą 
społecznie, a  przynajmniej do czasu, aż bezpośrednio nie dotkną one 
konkretnych osób (np. naszych klientów). Od kilku lat znacząco się na-
silają. Kradzieże elementów infrastruktury, nie tylko energetycznej, sta-
ły się zjawiskiem powszechnym i często są organizowane przez większe 
grupy przestępcze.

Gdy w roku 2011 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej powołał 
Grupę Roboczą ds. Przeciwdziałania Kradzieży Infrastruktury, PTPiREE, 
które już wcześniej podejmowało podobne działania, bardzo aktywnie 
włączyło się do jej prac, wnosząc doświadczenie z walki z tym zjawiskiem 
w spółkach energetycznych.

W sierpniu 2012 r., z  inicjatywy prezesów trzech Urzędów: Komu-
nikacji Elektronicznej, Regulacji Energetyki i  Transportu Kolejowego, 
podpisano „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdzia-
łania zjawisku kradzieży i  dewastacji infrastruktury”. Nasi przedsta-
wiciele nie tylko włączyli się do tego gremium, ale stali się aktywnymi 
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członkami Komitetu Sterującego „Memorandum”, jak również poszcze-
gólnych zespołów tematycznych.

Po podjęciu przez Komitet Sterujący „Memorandum” decyzji o  po-
wołaniu specjalnej fundacji, Zarząd PTPiREE postanowił wraz z innymi 
fundatorami przekazać określoną kwotę – stanowiącą składnik majątko-
wy – przeznaczoną na realizację jej celów.

Akt notarialny powołujący fundację o  nazwie „Niezłomni”, oprócz 
PTPiREE, podpisały w grudniu 2013 r. również: Netia, Krajowa Izba Komu-
nikacji Elektronicznej, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklin-
gu oraz Orange Polska. Do powołanych władz Fundacji weszli także przed-
stawiciele Towarzystwa. Prezesem wybrano Katarzynę Zalewską-Wojtuś, 
a  do Rady Fundacji powołano Marzannę Kierzkowską i  Andrzeja Pazdę. 
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj, oceniając dzia-
łalność naszego Towarzystwa w „Memorandum” stwierdziła: 

PTPiREE spełnia w tej działalności bardzo ważną rolę. Skupiając opera-
torów sieci elektroenergetycznej, Towarzystwo ma duże doświadczenia tak 
przy opiniowaniu przepisów prawnych, jak i współpracy z podmiotami re-
prezentującymi różne środowiska, a także prowadzeniu kampanii edukacyj-
nych. Reprezentując środowisko energetyczne, PTPiREE wnosi ważny wkład 
w prace sygnatariuszy »Memorandum«.

We współczesnej Polsce praktycznie nie mieliśmy jednoznacznie 
uregulowanej kwestii prawnej dotyczącej zasad postępowania i ponosze-
nia kosztów związanych z posadowieniem na cudzych nieruchomościach 
infrastruktury sieciowej przedsiębiorstw energetycznych. Sytuacja ta 
spowodowała, że niezbędne stało się pilne przyjęcie aktu prawnego re-
gulującego te kwestie w sposób szybki, a zarazem jednoznaczny.

Problemem regulacji stanu prawnego gruntów pod liniami energe-
tycznymi PTPiREE zajmuje się już od dłuższego czasu. Jednak momen-
tem przełomowym, po którym te działania przybrały na sile, była inten-
syfikacja roszczeń wobec spółek dystrybucyjnych i PSE Operator SA nie 
tylko właścicieli działek, przez które przebiegała linia energetyczna, ale 
też różnych instytucji, między innymi: Dyrekcji Generalnej Lasów Pań-
stwowych czy spółdzielni mieszkaniowych.

W celu rozwiązania tych problemów PTPiREE włączyło się do grona 
zainteresowanych, biorąc czynny udział w  wielokierunkowych działa-
niach w tym zakresie. Już w 2004 r. powołano Zespół ds. Współpracy z La-
sami Państwowymi. Po wielokrotnych i trudnych negocjacjach w grudniu 
2011 r. podpisano pierwsze porozumienie, dzięki któremu stało się możli-
we kompleksowe uregulowanie zaszłości. Podjęte przez Ministerstwo Go-
spodarki działania w sprawie przygotowania projektu ustawy, nazwanej 
„Ustawą o korytarzach przesyłowych”, to również moment podjęcia przez 
Towarzystwo czynnego udziału w  procesie jej przygotowania, a  w tym 
w pracach m.in.: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa 
czy Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP VI kadencji. Problem nie 
jest łatwy, bowiem ustawa ma nie tylko przyspieszyć uzyskiwanie przez 
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firmy realizujące infrastrukturalne inwestycje liniowe decyzji umożli-
wiających budowę, ale – a może przede wszystkim – pozwolić na uregu-
lowanie wszelkich zaszłości, polegających na bezumownym, wieloletnim 
korzystaniu przez sieciowe przedsiębiorstwa z cudzych nieruchomości.

Z końcem 2013 r. Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że pro-
jekt ustawy o korytarzach przesyłowych jest w zasadzie ukończony. Za-
razem jednak wskazano, że do rozstrzygnięcia pozostają kwestie, co do 
których jeszcze nie uzyskano konsensusu; zasadnicze problemy dotyczą 
określenia „algorytmu”, za pomocą którego mogłoby być wypłacane od-
szkodowanie za dotychczasowe bezumowne korzystanie z nieruchomo-
ści. I tutaj PTPiREE stara się jak tylko może trzymać rękę na pulsie. Drugi 
problem – chyba nieco łatwiejszy – to pytanie o umiejscowienie obiektu 
(chodzi głównie o stacje energetyczne) w przyjętym dotychczas planie za-
gospodarowania przestrzennego.

Dodać jeszcze trzeba, że nawet na tym etapie praktyczne regulacje 
są bardzo skomplikowane i dużo trudu wymaga uniknięcie niebezpiecz-
nie łatwego w  tym przypadku zarzutu niekonstytucyjności. Ponieważ 
rozwiązanie tego problemu jest wyjątkowo ważne, zarówno dla naszych 
spółek dystrybucyjnych, jak i przesyłowych, prawdopodobnie przed To-
warzystwem jest jeszcze wiele trudu i sporo czasu upłynie w oczekiwa-
niu na ostateczny pozytywny wynik rozwiązań prawnych.

Jak gdyby problemów z tego zakresu było za mało, w Sejmie jest już 
inny projekt, związany z budową linii elektroenergetycznych, tak zwana 
„ustawa krajobrazowa” dotycząca również naszych linii energetycznych. 
Stąd PTPiREE w stanowisku dotyczącym tych ustaw w imieniu całej bran-
ży stwierdziło, że to ustawa korytarzowa powinna regulować także kwe-
stie lokalizacyjne i być główną ustawą sieciową. A to dlatego, żeby nowa 
ustawa dotycząca ładu krajobrazowego nie naruszała tego, co wypracowa-
no już na etapie pracy nad ustawą o korytarzach przesyłowych.

Pisząc te wspomnienia w  maju 2015 r., nadal nie sposób przewi-
dzieć, co zostanie przyjęte do realizacji. Można tylko przewidzieć jedno: 
PTPiREE będzie w tej ostatecznej decyzji miało swoje ,,trzy grosze”.

Przygotowując się do napisania kilku zdań na niżej przedstawiony 
temat, który w mojej ocenie stanowi bardzo duże wyzwanie dla branży 
energetycznej, przypomniałem sobie zasłyszaną wypowiedź:

Pierwszym i podstawowym warunkiem sprostania istotnym zmianom 
jest przede wszystkim wyzbycie się lęku przed nimi.

Ostatnio w  dyskusjach i  publikacjach na temat energetyki wyda-
je się, że najczęściej używanym słowem jest „smart”. „Smart metering” 
– w  którym zawarte są: wzmocnienie systemu zarządzania, monitoro-
wanie i  nadzorowanie pracy sieci oraz możliwość jej konfiguracji, oraz 
„smart grids” – automatyzacja sieci – to dla klienta niezawodność dosta-
wy, parametry i jakość energii oraz przede wszystkim cena, jaką musi za 
nią zapłacić – inaczej budowa inteligentnej sieci.
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Byłoby czymś trudnym do zrozumienia, gdyby PTPiREE nie zaintereso-
wało się i nie podjęło prac w zakresie tych nowoczesnych rozwiązań. Pierw-
szych analiz dokonano w  2009. Już w  roku następnym, przy współpracy 
z Instytutem Energetyki Oddział Gdańsk oraz Ernst&Young, przygotowano 
„Studium wdrożenia inteligentnego pomiaru energii elektrycznej w  Pol-
sce”. W dokumencie tym opracowano m.in.: standardy techniczne związane 
z  wdrożeniem inteligentnego pomiaru, wymagania prawne i  rekomenda-
cje odnośnie do koniecznych zmian w prawie, rekomendacje wobec zmian 
w systemie regulacji elektroenergetyki oraz oszacowanie niezbędnych na-
kładów inwestycyjnych. W 2011 r. zarząd powołał Zespół ds. AMI (Advanced 
Metering Infrastructure), a  prezes Robert Stelmaszczyk, przedstawiając 
zadania, na których winno skupić się Towarzystwo w  najbliższych latach, 
uznał, że priorytetowym przedsięwzięciem PTPiREE będzie budowanie in-
teligentnych sieci dystrybucyjnych i infrastruktury AMI.

Realizacja tych zadań przez Towarzystwo polega na wypracowa-
niu propozycji wspólnego standardu wymagań technicznych urządzeń 
działających w systemie AMI w Polsce przez operatorów systemów dys-
trybucyjnych (OSD).

W lutym 2013 r. Zespół ds. AMI przedstawił zarządowi Towa-
rzystwa efekt wykonanej w  2012 r. pracy w  postaci „Raportu Zespo-
łu Zadaniowego ds. AMI dla Zarządu PTPiREE”. Jego podstawowym 
elementem były wypracowane wymagania dotyczące infrastruktury 
pomiarowej, które, przekazane spółkom, miały stanowić kierunek 
realizacyjny. Na rezultat prac członków Zespołu złożyła się również 

Rok 2013 . Dźwirzyno . Konferencja „Linie kablowe” . Zebranych wita dyrektor  
Andrzej Pazda
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wymiana doświadczeń i  wspólne podnoszenie wiedzy. Wiele wnio-
sków i  wskazówek do dalszych prac powstało i  powstaje w  wyniku 
prowadzonych w poszczególnych OSD pilotażach, bowiem praktyczne 
wdrożenia, co prawda w różnej skali, są prowadzone praktycznie we 
wszystkich spółkach związanych z PTPiREE. Należy tylko dodać, że de-
cyzje o podejmowaniu prac i ich zakresie powstawały i dalej powstają 
w poszczególnych OSD.

Z inicjatywy prezesów Urzędu Regulacji Energetyki i Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych w  roku 2012 powołano Warsztaty Rynku Ener-
getycznego (WRE). U ich podstaw legło zamierzone kształtowanie wpro-
wadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, 
zapewniających transparentność oraz stabilność przesyłu i dystrybucji. 
Przyjęto, że WRE uformuje platformę gromadzenia i  wymiany wiedzy 
związanej z budową inteligentnych sieci energetycznych. WRE są adre-
sowane do członków zarządów i osób kluczowych dla „smart grid” w pod-
miotach uczestniczących w rynku energii elektrycznej.

Komitet Sterujący stanowią prezesi URE i  PSE SA, a  Radę Progra-
mową prezesi OSD oraz przedstawiciele instytucji otoczenia energetyki. 
PTPiREE miało swój udział w  powołaniu tego gremium, a  w roku 2013 
zintensyfikowało prace w tym przedsięwzięciu.

W czerwcu 2013 r. Komitet Sterujący i Rada Programowa podjęły de-
cyzję, w ramach której Biuro PTPiREE otrzymało kompetencje i przejęło 
od PSE SA obowiązki Biura Obsługi WRE. Sekretarzem Warsztatów wy-
brano ówczesnego dyrektora Biura Towarzystwa – Andrzeja Pazdę.

Rok 2013 . Dźwirzyno . Konferencja „Linie kablowe” . Sala obrad
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Członkowie WRE realizują swoje cele organizacyjne w ramach sze-
ściu tematycznych zespołów roboczych. W  każdym z  nich uczestniczą 
również przedstawiciele naszego Towarzystwa.

Głównymi zagadnieniami podejmowanymi ostatnio przez WRE 
były: funkcjonowanie i  technologiczne wymagania dla systemów AMI 
i „smart grid”, regulacje prawne związane z energetyką, działania infor-
macyjne i edukacyjne dotyczące wdrożenia systemów AMI. Obecnie pra-
ce skupiają się na przyjęciu nowej formuły działania.

Podsumowując ten temat, jeszcze raz posłużę się zasłyszaną, ale jak-
że mądrą wypowiedzią: 

Końcowy efekt buduje się z  faktów, tak jak dom buduje się z cegieł, ale 
samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze zamierzonym efektem, tak jak 
kupa cegieł nie jest jeszcze domem.

Sądzę, że nagromadzone i  gromadzone „fakty” wspólnie przez 
PTPiREE i  spółki dystrybucyjne, a  także gromadzone i  przetwarzane 
przez WRE, już dzisiaj pozwalają na wykonanie fundamentów, a  może 
i części ścian, ale na wybudowanie domu musimy jeszcze trochę pocze-
kać. Widząc jednak wielkie zainteresowanie wszystkich stron, to śmiem 
stwierdzić, że ten dom powstanie wkrótce.

Coraz to nowe wyzwania, zachodzące zmiany w zarządzaniu infra-
strukturą energetyczną, porządkowanie i zmiany w rozwiązaniach praw-
nych, spowodowały konieczność dokonania także zmian w  organizacji 
działalności Towarzystwa. Stąd jego Zarząd dla realizacji przyjętych na 
najbliższy czas kierunków działania uznał, że istotne jest podjęcie prac 
mających na celu wzmocnienie skuteczności działania Towarzystwa. 
Wskazano, że będzie to możliwe poprzez nadanie organom wewnętrz-
nym funkcji opiniotwórczej, a  w niektórych przypadkach i  decyzyjnej, 
oraz koncentrowanie działań głównie wśród członków Towarzystwa zaj-
mujących się zawodową działalnością dystrybucyjną i przesyłową.

Kierując się tą ideą, Zarząd dokonał rekonstrukcji Forum Dyrekto-
rów Technicznych i Dystrybucji, powołując Rady Dyrektorów, a te z kolei 
komisje i zespoły zadaniowe. Uznano, że wprowadzone korekty winny za-
owocować wypracowaniem rozwiązań, które usprawnią współpracę firm 
w ramach PTPiREE, gdyż warto jest połączyć potencjał ich kadr i posiada-
ny potencjał Biura Towarzystwa, aby wypracować rozwiązania optymal-
ne z punktu widzenia obszaru przesyłu i dystrybucji. Stworzenie jednoli-
tych w skali kraju zasad i procedur postępowania powinno być korzystne 
z punktu widzenia potencjalnych użytkowników sieci. Wpłynie również 
pozytywnie na rozwój konkurencyjnego rynku energii elektrycznej.

Zarząd Towarzystwa, realizując ten kierunek działania, powołał 
pierwotnie cztery nowe Rady Dyrektorów, skupiające osoby nominowa-
ne przez poszczególne spółki oraz Biuro Towarzystwa. I tak: Rada Dyrek-
torów ds. Taryfowych (RDT), której zakresem działalności jest proces ta-
ryfowania; Rada Dyrektorów ds. Dystrybucji i Obsługi Odbiorców (RDD), 
która zajmie się problemami m.in.: dostępu do sieci, obsługą klienta, 
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IRIESD, współpracą ze spółkami obrotu energią i rynkiem bilansującym; 
Rada Dyrektorów ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym (RDM), do któ-
rej zadań wchodzą m.in.: strategia inwestowania, plany rozwoju, AMI, 
,,smart grid'', normy efektywnościowe, zasady regulacji jakościowej, 
ustalenie strategii eksploatacji i  standardów technicznych, inicjowanie 
zagadnień badawczych, wdrożeniowych i  normalizacyjnych, BHP przy 
urządzeniach energetycznych i   zarządzanie kryzysowe; Rada Dyrekto-
rów ds. Prawa (RDP), której kompetencje to monitoring, a także obsługa 
prawna dla potrzeb Rad Dyrektorów, oraz ostatnio – Radę Dyrektorów 
ds. Planowania i Rozwoju (RDR).

Warto tu odnotować kilka faktów z działalności Rad. Zacznijmy może 
od Rady Dyrektorów ds. Taryfowych. Rozpoczynam od tej właśnie Rady 
może dlatego, że jej tematyka była mi zawsze najbliższa, przecież taryfy 
to przychód regulowany spółek, a to się przekłada na inwestycje, także 
bliskie mojemu sercu. W roku 2014 prace Rady Dyrektorów ds. Taryfo-
wych zaczęły koncentrować się na idei regulacji jakościowej. Regulacja 
jakościowa to inicjatywa Urzędu Regulacji Energetyki, który zamierza 
ją wdrożyć w roku 2016. Czas krótki, więc i tutaj nie może zabraknąć na-
szego działania. Prowadzone jest ono w ścisłej współpracy z przedstawi-
cielami URE oraz przy wsparciu ekspertów zewnętrznych. Efektem prac 
w  roku 2014 było już zdefiniowanie przez zespół projektowy istotnych 
parametrów i zakresu modelu regulacji, czyli:

 9 katalogu wskaźników jakościowych oraz zasad ich kalkulacji 
i sposobu przeliczenia wartości historycznych, 

 9 ogólnej metody wyznaczania celów w zakresie 
wskaźników jakościowych,

 9 ogólnych zasad wpływu realizacji wskaźników jakościowych 
na przychód regulowany OSD,

 9 szczegółowych zasad wyznaczania celów w zakresie 
wskaźników jakościowych,

 9 szczegółowych zasad określania wpływu wskaźników 
jakościowych na przychód regulowany. 

i wreszcie formalnych zasad uwzględniania wpływu regulacji jakościo-
wej na przychód regulowany OSD.

Prace nad założeniami i  określeniem tych parametrów, wdrażające 
całkowicie nowy w  Polsce model regulacji, trwają. Efekt, co oczywiste, 
poznamy dopiero za dwa lata, ale już dziś wyrażam przekonanie, że mą-
drość zbiorowa OSD, wsparta ekspertami i  potwierdzona decyzjami, 
przyniesie oczekiwany efekt zarówno dla konsumentów energii elek-
trycznej, jak i dla sektora energetycznego.

Nowa struktura rynku energii i wdrożony w latach ubiegłych ,,unbun-
dling'' spowodowały konieczność wypracowania modelu wymiany da-
nych pomiędzy OSD a spółkami obrotu i  podmiotami odpowiedzialnymi 
za bilansowanie. Stało się to priorytetem dla obecnego Zarządu Towarzy-
stwa i jednym z pierwszych zadań do rozwiązania. Już w styczniu 2014 r. 

 143



podjęto analizę przydatności na gruncie polskim międzynarodowego sys-
temu standardu ebIX (zwanego też „CSWI”). Efektem tej analizy, potwier-
dzającej właściwy kierunek działań, było oficjalne przystąpienie PTPi-
REE do Forum ebIX. Dalsze prace analityczne i adaptujące standard ebIX 
nadzorowane są przez Radę Dyrektorów ds. Dystrybucji. Na doradcę przy 
tych pracach wybrano firmę Ernst&Young. Powołano również strukturę 
całego projektu opartą na Głównym Zespole Projektowym oraz zespołach 
roboczych. W wyniku jego realizacji na początku sierpnia 2014 r. przeka-
zano do publicznych konsultacji „Koncepcję Modelu Wymiany Informacji 
pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej w  Polsce zgodną ze 
standardem ebIX”, a następnie zorganizowano szereg spotkań z uczestni-
kami rynku, w tym z Ministerstwem Gospodarki i URE, w celu prezenta-
cji ,,Koncepcji (...)'' oraz rozpoczęcia konsultacji. Konsultacje zakończono 
na początku października i  przystąpiono do analizy otrzymanych uwag. 
W  wyniku czego przygotowano raport z  konsultacji społecznych ,,Kon-
cepcji (…)'' oraz zaktualizowaną treść jej samej. Oba dokumenty opubliko-
wano w listopadzie oraz przekazano uczestnikom konsultacji, a w grudniu 
zorganizowano jeszcze ostatnie spotkania wyjaśniające z URE i uczestni-
kami rynku. W związku z zakończeniem procesu konsultacji rozpoczęto 
dalsze działania nad wdrożeniem CSWI, które kontynuowane są w 2015 r. 
Nie wykluczone, że trwać będą i w latach następnych, choćby z uwagi na 
nieprzyjętą jeszcze do końca strukturę rynku energii i zdefiniowania ope-
ratora danych pomiarowych.

Podczas XX Zgromadzenia Krajowego PTPiREE w Poznaniu zrodziła 
się inicjatywa powołania przy Towarzystwie Koła Seniora, którego zada-
niem będzie integracja. Misję przygotowania i dalszego prowadzenia Koła 
powierzono Romanowi Kuczkowskiemu. Inicjatywę tę przedstawiono 

Rok 2013 . Warszawa . Konferencja „OZE w systemie energetycznym” . Sala obrad
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Rok 2013 . Warszawa . Konferencja „OZE w systemie energetycznym” . 
Panel dyskusyjny

seniorom Towarzystwa w celu wyrażenia opinii, a jednocześnie przeka-
zania wstępnej deklaracji przystąpienia do Koła. Zebrane opinie były na 
ogół jednoznacznie ,,na tak''. Opinię taką wyraziło ponad 30 seniorów. 
Jednocześnie zasugerowano, żeby status seniora mogli uzyskiwać człon-
kowie zwyczajni, honorowi i założyciele po złożeniu akcesu przystąpie-
nia do Koła. Postanowiono powołać niezbyt liczny zarząd, opracować 
oraz przyjąć regulamin działalności Koła.

Pierwsze założycielskie spotkanie Koła Seniora odbyło się 25 i  26 
czerwca 2014 r., przy okazji organizowanej przez Towarzystwo konfe-
rencji pt.: „Przyłączanie i  współpraca OZE z  systemem elektroenerge-
tycznym”. W  spotkaniu uczestniczyło 21 członków. Wybrano zarząd, 
w  skład którego weszli: Roman Kuczkowski (przewodniczący), Alicja 
Bożena Kozak i Jerzy Orłowski, uzgodniono i zaakceptowano Regulamin 
Koła Seniora. Po dyskusji przyjęto cele działania, zawarte w następują-
cym fragmencie regulaminu: (...)integracja seniorów i  zachowanie więzi 
z PTPiREE, kontynuowanie dobrych tradycji branży, wykorzystywanie wie-
dzy i doświadczenia seniorów przy opracowywaniu projektów i rozwiązań 
dotyczących elektroenergetyki, opracowanie historii branży i Towarzystwa 
oraz organizowanie pomocy członkom będącym w trudnej sytuacji życiowej. 

I jakże inaczej – obsługę administracyjną Koła zapewnia Biuro To-
warzystwa, wychodząc z założenia, że jeden problem więcej czy mniej dla 
Biura, tak jak dotychczas, nie ma większego znaczenia.

W sierpniu 2015 r. PTPiREE obchodzi 25-lecie narodzin. Będzie to 
zapewne okazja do sympatycznego spotkania jego członków, tych aktyw-
nie działających, ale i tych, co już zasłużyli na odpoczynek, ale pozosta-
wili w  Towarzystwie cząstkę swojego życia. Będą wspomnienia, będzie 
możliwość podsumowania efektów działalności w minionym czasie. Nie 
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Rok 2013 . Warszawa . Konferencja „Ochrona danych osobowych 
w sieciach inteligentnych”

Rok 2013 . Poznań . Kolejne targi „Expopower” z udziałem PTPiREE
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zabraknie z  pewnością również i  wypowiedzi, jak będzie przebiegała 
praca w następnym czasie.

Nie mogę, a  raczej nie potrafię, podjąć próby podsumowania tego 
okresu, poza tym, o czym już wcześniej wspomniałem. Ale też nie mogę 
odmówić sobie przedstawienia pewnej refleksji, jaką odczuwa osoba, 
która praktycznie uczestniczyła (niekoniecznie zawsze działała) w życiu 
tej organizacji od samego początku do dziś. Jednocześnie raczej jestem 
pewien, że to, co chcę powiedzieć będzie nie tylko moją oceną.

Przez ten miniony okres Towarzystwu przyszło działać w  czasie 
przełomowym dla polskiej energetyki. Wspomniałem o  tym już wcze-
śniej. W wyniku tych wydarzeń powstało pole do działania, do rozwiązy-
wania wielu, bardzo wielu problemów, a co ważniejsze problemów róż-
norodnych dla całej polskiej energetyki. Było ich zbyt dużo, aby mogły 
być podjęte przez poszczególne przedsiębiorstwa, nawet po konsolidacji. 
W  przedkładanym opracowaniu dokonano zaledwie próby przedsta-
wienia, zresztą wybiórczo, zarysów rozwiązanych czy rozwiązywanych 
zagadnień, wydaje się – tych najbardziej istotnych dla funkcjonowania 
najpierw zakładów, a potem spółek objętych działalnością PTPiREE.

Aby przekonać się, jak olbrzymią pracę wykonano, wystarczy wejść 
dziś na internetowe strony Towarzystwa lub wrócić do jubileuszowych 
wydawnictw czy też dotychczas wydanych biuletynów. W  działaniach 
tych znaczną rolę odegrał nie tylko zarząd, komisje czy zespoły zadanio-
we, ale także Biuro Towarzystwa, które stanowi swego rodzaju samo-
dzielną placówkę naukowo-techniczną. Placówkę, która świadomie lub 
nieświadomie przejęła najlepsze tradycje przedwojennego Biura Związ-
ku Elektrowni Polskich. Ale czy tylko to? 

PTPiREE stało się przede wszystkim forum wymiany poglądów i do-
świadczeń całej branży elektroenergetycznej w  Polsce. Od pierwszych 
chwil aż do dziś cała filozofia działania Towarzystwa oparta była na chęci 
i wiedzy ludzi, którzy z pokolenia na pokolenie dobrowolnie angażowali 
się i angażują w diagnozowanie, analizę i rozwiązywanie aktualnych pro-
blemów nurtujących branżę. Drugą niezaprzeczalną wartością Towarzy-
stwa stała się wieloletnia działalność integracyjna samych energetyków, 
a  często i  ich rodzin. Spotkania i  imprezy towarzyszące Zgromadzeniom 
Krajowym, wspólne wyjazdy szkoleniowe, konferencje czy narady na waż-
ne dla branży tematy stanowiły jednocześnie znakomitą (wykorzystaną!) 
okazję do wzmacniania więzów koleżeńskich i towarzyskich, do ciekawych 
rozmów i wymiany myśli – nie tylko związanych z energetyką.

Te wspólne prace, koleżeńskie kontakty pozostawiły, a i dalej pozo-
stawiają, po sobie często niezapomniane wspomnienia. Aż prosi się, aże-
by ten dwudziestopięcioletni okres, który tutaj starano się zaprezento-
wać, zakończyć sentencją: 

Cokolwiek bądź przeżył człowiek, tym bardziej oddając coś innym, to 
żyje dziś w jego pamięci, w jego, w większości sentymentalnych, wspomnie-
niach. Nie dopuśćmy, by nie było tak dalej.
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Rok 2013 . Poznań . XX Zgromadzenie Krajowe PTPiREE . Otwarcie i migawki z sali obrad
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Rok 2013 . XX Zgromadzenie Krajowe PTPiREE . Wystąpienie kandydata na prezesa 
Roberta Stelmaszczyka . Moment głosowania

Rok 2013 . XX Zgromadzenie Krajowe PTPiREE . Zmiana warty . Podziękowania 
dla Artura Różyckiego . Gratulacje dla Roberta Stelmaszczyka
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Uczestnicy XX Zgromadzenia 

XX Zgromadzenie Krajowe PTPiREE . SEP uhonorował Towarzystwo medalem 
im . Michała Doliwo-Dobrowolskiego za krzewienie i popieranie rozwoju 
elektrotechniki oraz elektroniki, a także współpracę z SEP
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XX Zgromadzenie . Jak widać, Prezes D . Lubera także miło wspomina współpracę 
z Biurem Towarzystwa

XX Zgromadzenie . Wybrane władze Towarzystwa na V Kadencję . Prezes i Zarząd
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Rok 2013 . Warszawa . Warsztaty dla dziennikarzy „Inteligentne sieci dla domu, 
środowiska i gospodarki” . Prowadzący dyrektor Andrzej Pazda, moderator 
prof . Zbigniew Hanzelka, AGH Kraków
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Podpisanie aktu notarialnego fundacji „Niezłomni”

Rok 2014 . Zebranie założycielskie Koła Seniora przy PTPiREE
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Nałęczów, 2014 . Uczestnicy Warsztatów Rynku Energetycznego

Rok 2014 . Panel dyskusyjny uczestników fundacji „Niezłomni”
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Podsumowanie, 
kalendaria 
i spisy
Lata 1990-2015

Ktoś kiedyś powiedział:
Słowa, słowa, słowa, to tylko są słowa.  

By coś udowodnić, potrzebne są konkrety.



Od autora
I na zakończenie jeszcze kilka zdań. Wspomniałem już, jak olbrzymią 
pracę wykonało nasze Towarzystwo na przestrzeni tego ćwierćwiecza. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że być może mogłem wiele tematów pominąć, 
a  przy tym pominąłem również nazwiska zaangażowanych Członków, 
którzy przy nich pracowali. Ale musimy pamiętać, że każde opracowanie 
ma określoną objętość, a ponadto nie posiada ono charakteru komplek-
sowego, a raczej wspominkowy i  autor musi dokonywać wyboru, choć 
często jest on bardzo trudny.

Całość podzielono na pięć pięcioletnich okresów, oprócz części, 
nazwijmy ją, opisową, uzupełnionej o  część zdjęciową, która ilustruje 
opisane wydarzenia. Sytuacje uchwycone w  fotografii są jeszcze często 
dodatkowym zapisem wydarzeń, o  których nie wspominam. I  dopiero 
połączenie wspomnień i fotografii stanowi próbę przedstawienia całości 
działań danego okresu. Mam świadomość również, że wśród ewentual-
nych czytelników znajdą się osoby, których oczekiwania nie zostały speł-
nione. Mogę powiedzieć na swoje usprawiedliwienie: I na przetartych 
szlakach można zabłądzić.

Zachęcam jednak wszystkich do lektury tego opracowania. Może, 
przeglądając jego strony, nasuną się Państwu własne wspomnienia, cze-
go serdecznie życzę.

Chciałabym ten ważny dla mnie moment wykorzystać do złożenia 
podziękowań tym wszystkim, którzy ze mną współpracowali.

Ryszard Drozd
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

1987  Likwidacja Okręgów Energetycznych z pozostawieniem tylko jednej struktury 
Okręgowych Dyspozycji Mocy podległych Państwowej Dyspozycji Mocy.

1987  Z dniem 1 stycznia zakłady podległe Okręgom Energetycznym, w tym 
i zakłady energetyczne, otrzymały status Przedsiębiorstwa Państwowego.

1987  Z dniem 23 października powołano Wspólnotę Energetyki i Węgla Brunatnego.
1990  29 sierpnia w Baranowie k. Poznania odbyło się spotkanie przedstawicieli 

29 zakładów energetycznych, które przekształciło się w zebranie założycielskie 
Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

1990  Z dniem 31 września zlikwidowano Wspólnotę Energetyki i Węgla 
Brunatnego oraz dokonano podziału elektroenergetyki na trzy sektory: 
wytwarzanie, przesył i dystrybucję.

1990  28 września zarejestrowano pierwszą spółkę akcyjną w energetyce – Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne SA, powołaną do życia 2 sierpnia 1990 r.

1990  8 października, postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu, 
wpisano do Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, pod poz. RST 300, 
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

1990  I Zgromadzenie Krajowe PTPiREE zwołano na 5 listopada i odbyło się 
w Straszynie k. Gdańska.

1992  7 grudnia podpisano porozumienie pomiędzy Ministrem Przemysłu 
i Handlu, dyrektorami zakładów energetycznych i prezesem Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych SA w sprawie struktury sektora elektroenergetycznego.

1993  Na mocy zarządzenia MPiH z 9 lipca wszystkie 33 zakłady energetyczne 
przekształcono w spółki Skarbu Państwa.

1993  15 października w Poznaniu odbyło się II Zgromadzenie Krajowe PTPiREE.
1993  Grudzień. Usankcjonowanie spotkań dyrektorów ds. technicznych 

i ds. ekonomicznych jako Forum Dyrektorów Technicznych i Forum 
Dyrektorów Ekonomicznych.

1994  22 listopada PTPiREE wpisano do krajowego systemu ISBN, jako edytora 
wydawnictw zwartych.

1995  Styczeń. Wprowadzenie „Zasad hurtowego obrotu energią elektryczną – 
pierwszych elementów”.

1995  Październik. Połączenie polskiego systemu elektroenergetycznego 
z zachodnioeuropejskim systemem elektroenergetycznym UCTPE.

1995  13 października. Zwołanie III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Krajowego 
PTPiREE w Krakowie.

1996  1 października. Likwidacja Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, 
przejęcie kompetencji tego resortu przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

1996  Uruchomienie pierwszej instalacji systemu DIGICOM. PTPiREE zostało jego 
operatorem.

1997  Styczeń. Wprowadzenie regionalnych cen energii elektrycznej zależnych 
od obszaru działania spółki dystrybucyjnej.

1997 10 kwietnia. Przyjęcie przez Sejm RP Ustawy Prawo energetyczne.
1997  15 października. Nadanie statusu Urzędowi Regulacji Energetyki, 

powołanie Prezesa URE.
1997  Utworzono Fundusz Pomocy Powodzianom, przekształcony następnie 

w Fundusz Pomocy dla Energetyków, z którego wypłacane są zapomogi 
dla energetyków poszkodowanych w wypadkach losowych.
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1997  4 grudnia. Formalne wejście w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
Prawo energetyczne.

1998  Wyróżnienie PTPiREE medalem przez Towarzystwo Elektrowni Wodnych – 
w uznaniu zaangażowania w dzieło utrzymania i rozwoju polskich elektrowni 
wodnych.

1998  23 września. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ,,Energetab 
’98''. Puchar Ministra Gospodarki dla PTPiREE za technologię prac pod 
napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV.

1998 23 października. IV Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Toruniu.
1999  Styczeń. Zaprzestanie stanowienia przez Ministra Finansów cen urzędowych 

energii elektrycznej.
1999  Marzec. Zatwierdzenie przez Prezesa URE pierwszych taryf energii 

elektrycznej.
2000  29 sierpnia. W ośrodku Baranowo k. Poznania obchody jubileuszu 10-lecia 

PTPiREE.
2001  6 lutego. Prywatyzacja Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA.
2002 15 października. Prywatyzacja Stoen SA.
2003  1 stycznia. Konsolidacja pięciu spółek dystrybucyjnych z północno-

zachodniej części Polski – powstaje Enea SA.
2003 „ Enex”. Wyróżnienie dla PTPiREE za współpracę przy organizacji 

targów „Enex”.
2003 17 października. V Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Poznaniu.
2004  30 kwietnia. Konsolidacja pięciu spółek dystrybucyjnych południowo-

zachodniej części Polski. Powstaje ,EnergiaPro Koncern Energetyczny SA.
2004  14-17 czerwca, MTP Poznań, Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr 

Inwestycyjnych – Acanthus Aureus, wyróżnienie PTPiREE za „stoisko 
najbardziej sprzyjające strategii marketingowej firmy na targach”.

2004  1 lipca. Konsolidacja pięciu spółek dystrybucyjnych południowej części 
Polski. Powstaje Enion SA.

2004  31 grudnia. Konsolidacja ośmiu spółek dystrybucyjnych północnej 
i środkowej Polski. Powstanie Koncernu Energetycznego Energa SA.

2005  12 kwietnia. VI Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Baranowie 
k. Poznania.

2005 7 czerwca. Decyzja o powołaniu Energetyki Podkarpackiej.
2005  20-23 czerwca, MTP Poznań, Targi „Innowacje Technologie Maszyny” – 

Acanthus Aureus, ponowne wyróżnienie PTPiREE za „stoisko najbardziej 
sprzyjające strategii marketingowej firmy na targach”.

2005  28 czerwca. Powołanie Spółki Akcyjnej Wschodnia Grupa Energetyczna.
2005  26 sierpnia. VII Nadzwyczajne Zgromadzenie PTPiREE w Baranowie 

k. Poznania z okazji obchodów jubileuszu 15-lecia Towarzystwa.
2006  21 lutego. Spotkanie inaugurujące współpracę PTPiREE z Międzynarodowymi 

Targami Poznańskimi w sprawie współorganizacji „Parku energetyki” podczas 
Salonu Energetyki i Gazownictwa na MTP, który przerodził się w 2007 r. 
w ,,Expopower''.

2006  Czerwiec. Międzynarodowe targi „Enex”, Kielce – wyróżnienie dla PTPiREE 
za współpracę przy organizacji targów.

2006  28 marca. Przyjęcie przez Radę Ministrów „Programu dla energetyki” 
zakładającego konsolidację sektora.

2006 9 maja. VIII Zgromadzenie Krajowe w Baranowie k. Poznania.
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2006 6 grudnia. Powołanie Energetyki Południe SA.
2006  29 grudnia. Powstaje spółka celowa PSE Energia, dająca początek 

Polskiej Grupie Energetycznej.
2007 18 kwietnia. IX Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Słoku.
2007  9 maja. Wniesienie przez Skarb Państwa do Energetyki Południe SA 

m.in. akcji Enion SA i EnergiaPro SA. Spółka przyjmuje nazwę Tauron SA.
2007  1 lipca. Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD), pozostający 

w strukturach zintegrowanych pionowo, uzyskują niezależność pod 
względem formy prawnej.

2007  1 lipca. Uzyskanie przez wszystkich odbiorców prawa do swobodnego 
wyboru sprzedawcy energii elektrycznej.

2007  11 września, 20. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie 
„Energetab 2007” – wyróżnienie PTPiREE za zasługi dla rozwoju 
Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich „Energetab”.

2008 24 kwietnia. X Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Baranowie.
2008  2 lipca. PTPiREE wpisano do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
2008  23 października. XI Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Poznaniu.
2008 18 listopada. XII Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe w Słoku.
2009  Maj. Decyzja zarządu PGE o rozpoczęciu procesu integracji Grupy.
2009 30 czerwca. XIII Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Baranowie.
2010 30 czerwca. XIV Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Poznaniu.
2010  14 września. 23. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie 

„Energetab 2010” – Złoty Medal Targów dla PTPiREE za „Albumy typizacyjne 
do projektowania i budowy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych”

2011  18 lutego. XV Nadzwyczajne Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Warszawie.
2011  Przyjęcie Towarzystwa do grona Komitetu Monitorującego Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiS)
2011 31 czerwca. XVI Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Poznaniu.
2012 21 czerwca. XVII Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Poznaniu.
2012  PTPiREE uzyskało zgodę na zagospodarowanie odpowiedniej liczby 

kanałów radiowych dla wprowadzenia systemu TETRA.
2012  Sierpień. Podpisanie „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz 

przeciwdziałania kradzieży i dewastacji infrastruktury''.
2012 5 listopada. XVIII Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Poznaniu.
2013 Czerwiec. PTPiREE przejmuje obowiązki Biura Obsługi WRE.
2013 2 lipca. XIX Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Poznaniu.
2013  17 października. XX Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Poznaniu. 

Wybory władz VI kadencji.
2013  17 października. SEP – medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego 

dla PTPiREE za krzewienie i popieranie rozwoju elektrotechniki 
oraz elektroniki, a także za współpracę z SEP.

2013  Zmiany organizacyjne w organach PTPiREE. Powołanie Rad Dyrektorów. 
2013  Grudzień. Podpisanie aktu notarialnego powołującego Fundację „Niezłomni”.
2014 13 lutego. XXI Zgromadzenie Krajowe PTPiREE w Warszawie.
2014 16 kwietnia. XXII Zgromadzenie PTPiREE w Warszawie.
2014 25 czerwca. Powołanie przy PTPiREE Koła Seniora.
2015 Obchody 25-lecia Towarzystwa.
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CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE 
(wg stanu na 30.06.2015 r.)

Stanisław Filipiak
Zygmunt Dulbas
Henryk Gąsiorek
Ireneusz Gębski
Hieronim Graczyk
Wiesław Kmin
Roman Kuczkowski
Marian Kuna
Dominik Kuźmiński
Kazimierz Lizak
Michał Majewski
Tadeusz Malec
Jerzy Mierzwa
Dariusz Poppe
Witold Rybka

Tadeusz Sacewicz
Jerzy Seremet
Jerzy Skwara
Leszek Slendak
Włodzimierz Smal
Zdzisław Wojciech Suliga
Leon Strzyżewski

Jerzy Szmyt
Gustaw Syga

Jan Świętoniowski
Alfred Topola
Janusz Usidus
Jerzy Wątroba
Tomasz Zawiliński
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CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI 
(wg stanu na 30.06.2015 r.)

Dane w kolejności: imię nazwisko (alfabetycznie) miejsce zamieszkania 
data przyjęcia do Towarzystwa.

Jerzy Andruszkiewicz  Poznań  27.06.1995
Piotr Bartczak Kalisz 22.08.2008
Marek Bartoszewicz Opole 05.04.1991
Waldemar Borowiak Rokietnica 20.10.2008
Janusz Borowski Brodnica 20.10.2008
Maciej Budryk Rudno 22.08.2008
Jerzy Cieśliński Kraków 05.11.2003
Paweł Cygan Nieborowice 24.02.2009
Jerzy Czubak Lubin 20.10.2008
Artur Dąbrowa Skarżysko-Kamienna 22.08.2008
Grzegorz Dolecki Lublin 16.01.2014
Henryk Dorociński Elbląg 18.02.1992
Jacek Duniec Kraków 26.02.2004
Marek Dziedzic Brzeziny 14.02.2005
Jerzy Dzikowski Legnica 20.12.1991
Janusz Figielski Elbląg 22.05.2003
Maciej Gajewski Gdynia 20.05.2014
Jerzy Giszczak Koszalin-Kretomino 18.02.1992
Marek Goluch Lublin 16.01.2014
Kazimierz Harężlak Radziechowy 22.08.2008
Włodzimierz Hypszer Bydgoszcz 10.09.1992
Mirosław Janik Gliwice 03.03.2014
Michał Jarczyński Suchy Las 12.09.2013
Michał Jarzynowski Luboń 18.11.2008
Stefan Jasek Kraków 05.11.2003
Grzegorz Jeziorny Borówiec 22.08.2008
Jakub Kamyk Kamionki 22.08.2008
Marzanna Kierzkowska Kalisz 05.11.2003
Marek Kleszczewski Zabrze 14.02.2005
Marian Kłysz Kraków 19.04.1994
Piotr Kołodziej Gliwice 30.04.1993
Andrzej Korpol Gliwice 22.08.2008
Marek Kosiński Lubartów 21.03.2005
Artur Kowalczyk Szczecin 22.08.2008
Sebastian Kowalski Legnica 19.07.2004
Mirosław Krajewski Niemcz 30.08.2000
Grzegorz Krajewski Skoczów 22.08.2008
Andrzej Krawulski Młyniec 19.12.1990
Stanisław Kubacki Gdańsk 11.10.1993
Jacek Kurek Buk 22.08.2008
Wojciech Kurek Skarżysko-Kamienna 22.08.2008
Dariusz Lamber Januszkowice 22.08.2008
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Sławomir Laskowski Białystok 10.06.2008
Krzysztof Łukasik Koszalin 20.09.1995
Andrzej Łukaszewski Poznań 22.08.2008
Adam Łuniewski Konstantynów Łódzki 26.02.2004
Henryk Majchrzak Warszawa 10.11.2010
Jarosław Malicki Warszawa 17.10.2013
Henryk Małecki Rzeszów 11.10.1993
Wojciech Masłoń Poraj 11.10.1993
Marek Mazierski Gdańsk 20.05.2014
Elżbieta Miąsik Rzeszów 22.08.2008
Janusz Michna Bydgoszcz 04.08.1998
Jarosław Muda Zamość 22.08.2008
Michał Nagłowski Głogów 11.10.1993
Agnieszka Nosal Klaudyn 03.03.2014
Marta Nowak Kraków 05.11.2003
Agnieszka Okońska Gdańsk 20.05.2014
Janusz Onak Wola Rzędzińska 11.10.1993
Piotr Ordyna Kraków 18.11.2008
Henryka Ostrowska Bystra 22.08.2008
Marek Paluszczak Kalisz 24.06.2015
Arkadiusz Paterski Kalisz 22.08.2008
Kazimierz Pawlicki Suchy Las 08.05.1997
Andrzej Pazda Poznań 05.11.1990
Alicja Piegza Bielsko-Biała 20.09.1995
Roman Pionkowski Chwaszczyno 06.11.1992
Jarosław Popowski Palędzie 20.10.2008
Paweł Puszczyński Biała 19.07.2004
Barbara Puto Warszawa 18.01.2006
Jan Rączka Stargard Szczeciński 08.12.2000
Artur Różycki Poznań 22.08.2008
Jan Rudowicz Poznań 30.11.1990
Jarosław Socha Radom 16.04.2014
Robert Stelmaszczyk Warszawa 28.03.2008
Dariusz Strzelecki Skórzewo 22.08.2008
Jerzy Szczerba Tarnów 14.09.2005
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Jacek Szubstarski Gdańsk 05.12.2008
Cezary Szwed Sieradz 17.10.2013
Marek Szymankiewicz Skórzewo 12.09.2013
Andrzej Ścibior Puławy 23.11.1998
Joanna Ślęzak Warszawa 17.10.2013
Wojciech Tabiś Warszawa 11.09.2014
Jerzy Topolski Kraków 05.11.2003
Romuald Urbanowicz Kotla 20.12.1991
Leszek Wawrzyczek Gliwice 30.04.1993
Jacek Wieczorek Chwalęcice 23.04.1998
Aleksander Wilski Poznań 22.08.2008
Tomasz Włodarczyk Bobrowiec 28.03.2008
Krzysztof Włodkowski Ełk 22.08.2008
Marek Wodawski Kazimierz Wrocławski 18.02.1992
Mieczysław Wrocławski Gdański 19.10.2009
Robert Zasina Luboszyce 20.10.2008
Andrzej Zwierzchowski Jesówka 17.10.2013
Dariusz Zygmunt Będzin 14.09.2005
Lech Żak Piła 22.08.2008
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CZŁONKOWIE HONOROWI 
(wg stanu na 30.06.2015)

Stanisław Filipiak Jedwabno 29.08.1990
Hieronim Graczyk Zielona Góra 29.08.1990
Wiesław Kmin Łódź 29.08.1990
Barbara Kołodziejczyk Łódź 05.11.2003
Roman Kuczkowski Toruń 29.08.1990
Dariusz Lubera Nowa Jastrząbka 20.12.1991
Michał Majewski Wałbrzych 29.08.1990
Jerzy Mierzwa Jelenia Góra 29.08.1990
Dariusz Poppe Płock 29.08.1990
Witold Rybka Bielsko Biała 29.08.1990
Jerzy Seremet Lublin 29.08.1990
Jerzy Skwara Straszyn 29.08.1990
Leszek Slendak Szczecin 29.08.1990
Zdzisław Suliga Mierzyn 29.08.1990
Jacek Szpotański Warszawa 23.10.1998
Jan Świętoniowski Rzeszów 29.08.1990
Józef Tabor Inowrocław 05.07.1991
Alfred Topola Mikołów 29.08.1990
Janusz Usidus Zamość 29.08.1990
Tomasz Zawiliński Pruszków 29.08.1990
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CZŁONKOWIE NADZWYCZAJNI 
(wg stanu na 30.06.2015)

Andrzej Bagiński Rzgów 14.02.2005
Jarosław Bartel Białystok 05.07.1991
Jarosław Ciechanowicz Koszalin 30.04.1993
Wiesław Ciszewski Bydgoszcz 04.03.1996
Włodzimierz Czwórnóg Jastków-Marysin 23.11.1998
Rafał Czyżewski Gdynia 03.02.2011
Mirosław Deska Częstochowa 05.11.1990
Ryszard Drozd Lublin 11.10.1993
Jerzy Gackowski Bydgoszcz 10.09.1992
Waldemar Gochnio Warszawa 15.11.1995
Jerzy Gruszka Kalisz 19.12.1990
Ryszard Hanc Szałe 11.10.1993
Józef Iwanejko Parczew 29.08.1994
Hanna Jarzemska Gdańsk 25.02.1991
Krzysztof Kalinowski Białobrzegi 30.11.1990
Zenon Karwowski Białystok Grabówka 25.01.1991
Mirosław Kasacki Białystok 08.10.1998
Grzegorz Kiczmachowski Warszawa 03.02.2011
Stanisław Korbel Łódź 15.11.1995
Bogdan Kotowicz Olsztyn 30.11.1990
Piotr Kowalik Skarżysko-Kościelne 30.11.1990
Bożena Kozak Gliwice 30.04.1993
Rafał Kuźniak Wieluń 22.08.2008
Mieczysław Kwiecień Skarżysko-Kamienna 11.10.1993
Ryszard Łącz Mielec 11.10.1993
Andrzej Markiewicz Lulkowo 05.07.2005
Leszek Mazur Elbląg 20.09.1995
Edmund Michalski Płock 02.11.1994
Ryszard Michniewski Toruń 11.10.1993
Andrzej Marek Naskręcki Łódź 14.02.2005
Jerzy Orłowski Warszawa 15.11.1995
Wiesław Piosik Poznań 8.10.1998
Krzysztof Piotrowski Łęcze Tolkmicko 18.02.1992
Krzysztof Pubrat Gliwice 14.02.2005
Andrzej Rejner Piekary Śląskie 22.08.2008
Michał Saganowski Gorzów Wielkopolski 05.04.1991
Eugeniusz Sawicki Bielsko Biała 20.09.1995
Waldemar Skomudek Opole 27.02.2002
Stefan Sowiński Częstochowa 30.11.1990
Dariusz Stolarczyk Jelenia Góra 13.04.1999
Krzysztof Strożek Łajski 11.10.1993
Jerzy Struziński Olsztyn 30.11.1990
Jacek Sumera Tarnów 11.10.1993
Henryk Szałek Gorzów Wielkopolski 19.12.1990
Robert Świerzyński Gdańsk 03.02.2011
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Wanda Tasiemska Poznań 11.10.1993
Marek Walaszczyk Częstochowa 11.10.1993
Tomasz Wnęk Złoty Potok 11.10.1993
Jerzy Zając Częstochowa 14.02.2005
Henryk Zakrzewicz Lednogóra 22.08.2008
Przemysław Zaleski Trzebnica 22.08.2008
Andrzej Żak Poznań 11.10.1993
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AKTUALNI CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY 
(wg stanu na 30.06.2015)

 Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
 Tauron Dystrybucja SA ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
 Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa
 PSE SA ul. Warszawska 165,  
  05-520 Konstancin-Jeziorna
 PKP Energetyka SA  ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
 PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
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SKŁADY ZARZĄDÓW TOWARZYSTWA

 I Kadencja (5.11.1990-15.10.1993)

 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

 II Kadencja  (15.10.1993-23.10.1998)

 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
 
 III Kadencja  (23.10.1998-17.10.2003)

 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
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 IV Kadencja (17.10.2003-23.10.2008)

 Dariusz Lubera Prezes
 Roman Kuczkowski Wiceprezes
 Jerzy Gruszka Wiceprezes
 Jerzy Andruszkiewicz Członek Zarządu
 Marian Kłysz Członek Zarządu  do 18.04.2007
 Piotr Kołodziej Członek Zarządu
 Stanisław Kubacki Członek Zarządu  do 18.04.2007
 Włodzimierz Kwaśniewski Członek Zarządu  do 18.04.2007
 Mieczysław Kwiecień Członek Zarządu  do 18.04.2007
 Tadeusz Skrzypek Członek Zarządu  do 18.04.2007
 Dariusz Stolarczyk Członek Zarządu
 Mirosław Kasacki Członek Zarządu  od 18.04.2007
 Henryk Małecki Członek Zarządu  od 18.04.2007
 Roman Pionkowski Członek Zarządu  od 18.04.2007
 Waldemar Skomudek Członek Zarządu  od 18.04.2007
 Jerzy Topolski Członek Zarządu  od 18.04.2007

 
 V Kadencja (23.10.2008-17.10.2013)

 Artur Różycki Prezes
 Jerzy Gruszka Wiceprezes
 Leszek Nowak Wiceprezes  do 01.12.2011
 Tomasz Flis Członek Zarządu  od 18.11.2008   
    do 18.02.2011
 Piotr Kołodziej Członek Zarządu
 Stanisław Kubacki Członek Zarządu  do 18.02.2011
 Jarosław Muda Członek Zarządu  do 18.02.2011
 Krzysztof Pubrat Członek Zarządu  do 05.11.2012
 Waldemar Skomudek Członek Zarządu  do 10.11.2010
 Robert Stelmaszczyk Członek Zarządu
 Marek Wodawski Członek Zarządu  do 21.06.2011
 Robert Świerzyński Członek Zarządu  od 21.06.2011
 Marek Kleszczewski Członek Zarządu  od 05.11.2012 
   do 16.10.2013
 Rafał Czyżewski Członek Zarządu  od 18.02.2011
 Mirosław Krutin Członek Zarządu  od 21.06.2011 
   do 05.11.2012
 Roman Pionkowski Członek Zarządu  do 18.11.2008
 Henryk Majchrzak Wiceprezes  od 18.02.2011 
   do 16.10.2013
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 VI Kadencja (od 17.10.2013-218)

 Robert Stelmaszczyk Prezes
 Rafał Czyżewski Wiceprezes do 20.05.2015 
 Grzegorz Dolecki Członek Zarządu od 13.02.2014
 Marek Goluch Członek Zarządu  od 13.02.2014
 Michał Jarczyński Członek Zarządu
 Marek Kleszczewski Członek Zarządu
 Piotr Kołodziej Członek Zarządu
 Marek Szymankiewicz Członek Zarządu
 Cezary Szwed Członek Zarządu
 Robert Świerzyński Członek Zarządu  do 20.05.2015
 Roman Pionkowski Członek Zarządu  od 20.05.2015 
 Stanisław Kubacki Członek Zarządu  od 20.05.2015
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SKŁADY KOMISJI REWIZYJNEJ TOWARZYSTWA

 
 I Kadencja  (5.11.1990-15.10.1993)

 Jerzy Wątroba Przewodniczący
 Hieronim Graczyk Sekretarz
 Wiesław Kmin Członek
 Roman Kuczkowski Członek
 Jerzy Seremet Członek

 
 II Kadencja (15.10.1993-23.10.1998)

 Jerzy Wątroba Przewodniczący
 Jerzy Gackowski Członek
 Wiesław Kmin Członek
 Janusz Lach Członek
 Alfred Topola Członek

 
 III Kadencja  (23.10.1998-17.10.2003)

 Jerzy Wątroba Przewodniczący
 Ireneusz Gębski Członek
 Kazimierz Lizak Członek
 Tadeusz Olichwer Członek
 Krzysztof Zięba Członek

 
 IV Kadencja  (17.10.2003-23.10. 2008)

 Jerzy Wątroba Przewodniczący
 Jerzy Dzikowski Członek
 Janusz Lach Członek
 Henryk Szałek Członek
 Józef Tabor Członek

 
 
 V Kadencja  (23.10. 2008-17.10.2013)

 Roman Kuczkowski Przewodniczący
 Jerzy Andruszkiewicz Członek
 Bogdan Kotowicz Członek
 Rafał Kuźniak Członek do 26.10.2011
 Henryk Szałek Członek
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 VI Kadencja  (od 17.10.2013)

 Andrzej Rejner Przewodniczący
 Bogdan Kotowicz Członek
 Artur Różycki Członek
 Joanna Ślęzak Członek
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SKŁADY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO TOWARZYSTWA
 
 
 I Kadencja  (5.11.1990-15.10.1993)

 Zdzisław Suliga Przewodniczący
 Olgierd Tomalkiewicz Sekretarz
 Henryk Gąsiorek Członek
 Marian Kuna Członek
 Michał Majewski Członek
 Witold Rybka Członek
 Bogdan Siuda Członek

 
 II Kadencja  (15.10.1993-23.10.1998)

 Henryk Gąsiorek Przewodniczący
 Marian Kuna Członek
 Michał Majewski Członek
 Bogdan Siuda Członek
 Zdzisław Suliga Członek
 
 
 III Kadencja  (23.10.1998-17.10.2003)

 Leszek Slendak Przewodniczący
 Dominik Kuźmiński Członek
 Władysław Mnich Członek
 Leszek Nowak Członek
 Dariusz Poppe Członek

 
 IV Kadencja  (17.10.2003-23.10. 2008)

 Kazimierz Lizak Przewodniczący
 Jerzy Mierzwa Członek
 Dariusz Poppe Członek
 Jan Świętoniowski Członek
 Jerzy Szmyt Członek
 
 
 V Kadencja  (23.10. 2008-17.10.2013)

 Jerzy Szmyt Przewodniczący
 Jerzy Skwara Członek
 Józef Tabor Członek
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 VI Kadencja  (od 17.10.2013)

 Roman Kuczkowski Przewodniczący
 Jerzy Mierzwa Członek
 Jerzy Seremet Członek
 Jerzy Szmyt Członek
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SKŁADY RAD DYREKTORÓW 
(stan na 30.06.2015)

 Rada Dyrektorów ds. Taryfowych

 Waldemar Borowiak Koordynator
 Andrzej Bartosik
 Wojciech Graczyk
 Danuta Grudzień
 Andrzej Korpol
 Grzegorz Matejko
 Agnieszka Okońska
 Piotr Ordyna
 Katarzyna Zalewska-Wojtuś Biuro PTPiREE
 
 
 Rada Dyrektorów ds. Dystrybucji i Obsługi Odbiorców

 Maciej Gajewski Koordynator
 Waldemar Borowiak
 Sławomir Chwała
 Andrzej Korpol
 Wojciech Kozubiński Biuro PTPiREE
 Wojciech Lubczyński
 Piotr Ordyna
 Marek Siergiej
 Tomasz Szudejko
 Andrzej Zwierzchowski
 
 
 Rada Dyrektorów ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

 Mirosław Janik Koordynator
 Marcin Bielas
 Jarosław Malicki
 Marek Mazierski
 Grzegorz Mirosław
 Piotr Ordyna
 Marek Szczechowicz
 Jarosław Tomczykowski Biuro PTPiREE
 Jarosław Ziobrowski
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 Rada Dyrektorów ds. Prawa

 Wojciech Graczyk Koordynator
 Jacek Majcherek
 Mariusz Mateńko
 Bronisław Nowiński
 Piotr Ordyna
 Adam Pietras
 Andrzej Stankiewicz
 Anna Sylwestrzak
 Katarzyna Zalewska-Wojtuś Biuro PTPiREE
 
 Rada Dyrektorów ds. Planowania i Rozwoju

 
 Andrzej Adamczyk Koordynator
 Piotr Dukat
 Janusz Kurpas
 Adam Oleksy
 Dariusz Strzelecki
 Jarosław Tomczykowski Biuro PTPiREE
 Grzegorz Widelski
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OBECNI PRACOWNICY BIURA TOWARZYSTWA 
(stan na 30.06.2015)

Dyrektor Biura

 Wojciech Tabiś

Zastępca Dyrektora Biura

 Andrzej Pazda

Obszar Działalności Dystrybucyjnej i Technicznej

 Wojciech Kozubiński  Kierownik Biura/Koordynator
 Jarosław Tomczykowski
 Konrad Pachucki
 Artur Różycki
 Wojciech Konon

Obszar Działalności Ekonomiczej i Prawnej

 Katarzyna Zalewska-Wojtuś  Koordynator
 Małgorzata Władczyk
 Barbara Pomorska

Obszar Działalności Szkoleniowej i Wydawniczej

 Sebastian Brzozowski  Koordynator
 Justyna Dylińska-Chojnacka
 Małgorzata Marciniak
 Karolina Nowińska-Sęk

Obszar Programów Europejskich

 Magdalena Kuczyńska  Koordynator
 Tatiana Kurosz

Biuro Operatora

 Mirosław Derengowski  Koordynator
 Maciej Skoraszewski
 Henryk Paluszkiewicz

Zespół Pomocniczy

 Barbara Soszyńska  Koordynator
 Stanisława Teszner Główny Księgowy
 Hanna Pawlicka
 Magdalena Mioduszewska-Pytlak
 Anna Janusz
 Andrzej Piotrowski
 Lucyna Mazurek
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ODZNACZENI ODZNAKĄ HONOROWĄ PTPiREE 
(stan na 30.06.2015)

POSIADAJĄCY TYTUŁ „WALECZNY WŚRÓD ENERGETYKÓW” 
(stan na 30.06.2015)

Stanisław Filipiak 05.07.2005
Zygmunt Dulbas 05.07.2005
Ireneusz Gębski 05.07.2005
Hieronim Graczyk 05.07.2005
Wiesław Kmin 05.07.2005
Barbara Kołodziejczyk 05.07.2005
Roman Kuczkowski 05.07.2005
Dominik Kuźmiński 05.07.2005
Kazimierz Lizak 05.07.2005
Michał Majewski 05.07.2005
Jerzy Mierzwa 05.07.2005
Dariusz Poppe 05.07.2005
Witold Rybka 05.07.2005
Jerzy Seremet 05.07.2005
Jerzy Skwara 05.07.2005
Leszek Slendak 05.07.2005
Zdzisław Suliga 05.07.2005
Jerzy Szmyt 05.07.2005
Jacek Szpotański 05.07.2005
Jan Świętoniowski 05.07.2005
Józef Tabor 05.07.2005
Alfred Topola 05.07.2005
Janusz Usidus 05.07.2005
Jerzy Wątroba 05.07.2005

Tomasz Zawiliński 05.07.2005
Andrzej Pazda 05.07.2005
Jarosław Bartel 08.08.2006
Marian Kłysz 08.08.2006
Bogdan Kotowicz 08.08.2006
Mieczysław Kwiecień 08.08.2006
Janusz Lach 08.08.2006
Jerzy Orłowski 08.08.2006
Tadeusz Skrzypek 08.08.2006
Dariusz Stolarczyk 08.08.2006
Stanisław Kubacki 10.05.2007
Włodzimierz Kwaśniewski 10.05.2007
Dariusz Lubera 23.10.2008
Eugeniusz Blicharski 27.08.2010
Jerzy Buczek 27.08.2010
Janusz Durowicz 27.08.2010
Zdzisław Franke 27.08.2010
Marzanna Kierzkowska 27.08.2010
Ryszard Michniewski 27.08.2010
Janusz Onak 27.08.2010
Eugeniusz Sawicki 27.08.2010
Lech Sobiesiak 27.08.2010
Jerzy Topolski 27.08.2010
Robert Zasina 27.08.2010

Jerzy Andruszkiewicz
Włodzimierz Czwórnóg
Ryszard Drozd
Grzegorz Gniewkowski
Waldemar Gochnio
Jerzy Gruszka
Ryszard Hanc
Stefan Jasek
Krzysztof Kalinowski
Marian Kłysz
Piotr Kołodziej
Michał Kołodziejczak
Barbara Kołodziejczyk
Tomasz Kołakowski

Stanisław Kubacki
Roman Kuczkowski
Ryszard Michniewski
Roman Pionkowski
Tadeusz Skrzypek
Jerzy Skwara
Iwona Stus
Jacek Sumera
Marek Szymankiewicz
Jerzy Topolski
Jerzy Wątroba
Mieczysław Wrocławski
Dariusz Lubera
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KOMISJE I ZESPOŁY

W latach 1992-2015 funkcjonowały, powołane przez Zarząd Towarzystwa, stałe 
komisje i zespoły problemowe. Rolę koordynatora i ich obsługę sprawowało 
Biuro Towarzystwa.

 »   Grupa radców prawnych działająca w ramach Forum Radców Prawnych
 »  Komisja ds . BHP i Ochrony Środowiska
 »  Komisja ds . Informatyki
 »   Komisja ds . Marketingu i Komunikacji oraz Zespół Sterujący 

ds . Działań Informatycznych
 »  Komisja ds . Ochrony Przeciwpożarowej
 »  Komisja ds . Oświetlenia Drogowego
 »  Komisja ds . Transportu
 »  Komisja ds . Controllingu
 »  Polski Komitet Koordynacyjny CIRED, działający przy PTPiREE
 »  Zespół ds . Badań i Certyfikacji
 »  Zespół ds . IRiESD
 »  Zespół ds . Kabli Elektroenergetycznych
 »  Zespół ds . Linii z Przewodami Gołymi i Izolowanymi
 »   Zespół ds . Monitorowania Produkcji i Sprzedaży Energii, 

Operatorstwa i Certyfikacji Energii Odnawialnej
 »  Zespół ds . Monitorowania Rynku Bilansowego
 »  Zespół ds . Normalizacji
 »   Zespół ds . Nowelizacji Prawa Energetycznego oraz zespoły robocze 

ds . opiniowania aktów wykonawczych do Prawa energetycznego
 »  Zespół ds . Ochrony Przeciwprzepięciowej
 »  Zespół ds . Prac pod Napięciem
 »  Zespół ds . Słupowych Stacji Elektroenergetycznych SN/nn
 »   Zespół ds . Standardów Wydawania Warunków i Przyłączania 

Elektrowni Wiatrowych
 »  Zespół ds . Standaryzacji Jakości Energii
 »  Zespół ds . Statystyki
 »  Zespół ds . Strat Energii Elektrycznej
 »  Zespół ds . Transformatorów
 »  Zespół Przedstawicieli PTPiREE w Eurelectric
 »   Zespół Sterujący Badaniami Krzywych Obciążeń Odbiorców 

Energii Elektrycznej
 »  Zespół ds . AMI
 »  Zespół ds . Kryteriów Przyłączania OZE do Sieci SN i nn
 »  Zespół ds . Ruchu
 »  Zespół ds . Mocy Biernej
 »   Zespół ds . Wymiany Danych Czasu Rzeczywistego Pomiędzy 

Systemami SCADA OSP i OSD
 »  Zespół ds . Dobrych Praktyk
 »  Zespół ds . Legislacji
 »  Zespół ds . Współpracy z Lasami Państwowymi

Niezależnie od działalności stałych zespołów problemowych pracowało wiele 
zespołów zadaniowych, dość często powoływanych do rozwiązania jedynie 
danego problemu czy wykonania konkretnego zadania.
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CYKLICZNE KONFERENCJE I SEMINARIA ORGANIZOWANE PRZEZ PTPiREE 
(stan na koniec 2014 r.)

 »  Oświetlenie drogowe – sposoby zarządzania systemami oświetlenia 
na terenie kraju

 » Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych
 » Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych
 » PR i marketing w energetyce
 »  Przyłączanie i współpraca OZE z systemami elektroenergetycznymi
 »  Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych
 » Systemy Informatyczne w Energetyce (SIwE)
 » Elektroenergetyczne linie kablowe – stan obecny, nowe techniki
 » Międzynarodowa Konferencja ,,Transformator''
 » Prace pod napięciem w sieciach nn, SN i WN w Polsce i na świecie
 » Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn
 »  Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce 

oraz efektywność energetyczna
 » Elektroenergetyczne linie napowietrzne
 » Inteligentne sieci – konsument, rynek i środowisko
 »  Prawne i finansowe aspekty posadowienia infrastruktury sieciowej
 » Seminarium ds. BHP i ochrony środowiska
 »  Spotkanie techniczne przedstawicieli transportu przedsiębiorstw energetycznych

W ramach działalności szkoleniowej w latach 1990-2013 zorganizowano blisko 
900 imprez (szkolenia, konferencje, seminaria, wyjazdy zagraniczne), w których 
udział wzięło prawie 38 tys. uczestników.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Opracowano i opublikowano:
 »  25 albumów typizacyjnych (łącznie 94 tomy) dotyczących linii średniego 

i niskiego napięcia – podlegają one cyklicznej aktualizacji
 » 30 wydawnictw książkowych
 » 26 instrukcji eksploatacji
 » 5 polskich norm
 » ok. 100 opracowań eksperckich
 »  5 filmów (,,Niebezpieczne zabawy'' cz. I oraz cz. II, ,,Prace pod napięciem 

w sieciach napowietrznych do 1 kV'', ,,Prace pod napięciem w sieciach 
napowietrznych 15 i 20 kV'' i, zrealizowany w ramach akcji „Bezpieczniej 
z prądem”, krótkometrażowy film animowany dla dzieci)

 »  3 programy komputerowe (INTEGRAM-ELEKTROENERGETYKA – Elektroniczna 
Biblioteka Norm, MODERN 2007 – program do analizy opłacalności 
inwestycji elektroenergetycznych na terenie OSD, TYPIZATOR – program 
wspomagający projektowanie linii SN i nn)

 »  blisko tysiąc materiałów szkoleniowych przygotowanych na seminaria 
i konferencje organizowane przez PTPiREE

 »  280 numerów (do 30.06.2015) Biuletynu Branżowego ,,Energia Elektryczna'' 
o średnim nakładzie miesięcznym 1000 egzemplarzy

 » kilkadziesiąt wydawnictw promocyjnych
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A
Andrzej Adamczyk  176
Jerzy Andruszkiewicz  24, 81, 169, 171, 

178

B
Piotr Bartczak  161
Jarosław Bartel  178
Andrzej Bartosik  175
Marek Bartoszewicz  26, 161
Piotr Begier  2, 38, 39
Zbigniew Bejma  72
Marcin Bielas  175
Eugeniusz Blicharski  178
Andrzej Bogusławski  18
Waldemar Borowiak  161, 175
Janusz Borowski  161
Sebastian Brzozowski  2, 39, 63, 129, 177
Jerzy Buczek  178
Maciej Budryk  161
Jan Bury  104
Jerzy Buzek  119

C
Sławomir Chwała  175
Jerzy Cieśliński  161
Włodzimierz Cimoszewicz  66
Paweł Cygan  161
Jerzy Czubak  161
Włodzimierz Czwórnóg  81, 178
Rafał Czyżewski  133, 169, 170

D
Artur Dąbrowa  161
Mirosław Derengowski  69, 177
Grzegorz Dolecki  133, 161, 170
Henryk Dorociński  161
Ryszard Drozd  2, 7, 18, 21, 22, 23, 25, 43, 

81, 178
Bogumił Dudek  46
Piotr Dukat  176
Zygmunt Dulbas  17, 160, 168, 178
Jacek Duniec  161
Janusz Durowicz  178
Justyna Dylińska-Chojnacka  177
Marek Dziedzic  161
Jerzy Dzikowski  161, 171

F
Olga Fasiecka  74
Janusz Figielski  161
Stanisław Filipiak  6, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 

27, 28, 30, 33, 43, 49, 53, 78, 81, 160, 
168, 178

Krystyna Flasza  104
Tomasz Flis  169
Zdzisław Franke  178

G
Roman Gabrowski  168
Herbert Leopold Gabryś  37, 77, 78
Jerzy Gackowski  171
Magdalena Gaj  135
Maciej Gajewski  161, 175
Henryk Gąsiorek  17, 160, 168, 173
Ireneusz Gębski  17, 28, 160, 168, 171, 178
Jerzy Giszczak  161
Grzegorz Gniewkowski  81, 178
Waldemar Gochnio  81, 178
Marek Goluch  133, 161, 170
Hieronim Graczyk  160, 171, 175, 176, 178
Wojciech Graczyk  175, 176
Danuta Grudzień  175
Jerzy Gruszka  72, 73, 81, 105, 169, 178

H
Ryszard Hanc  81, 178
Zbigniew Hanzelka  152
Kazimierz Harężlak  161
Włodzimierz Hypszer  24, 161

J
Mirosław Janik  161, 175
Anna Janusz  177
Michał Jarczyński  133, 161, 170
Michał Jarzynowski  161
Stefan Jasek  81, 161, 178
Grzegorz Jeziorny  161

K
Krzysztof Kalinowski  81, 178
Przemysław Kałek  95
Jakub Kamyk  161
Grażyna Karłowicz-Stoma  70
Mirosław Kasacki  169
Marzanna Kierzkowska  135, 161, 178
Marek Kleszczewski  133, 161, 169, 170
Marian Kłysz  81, 161, 168, 169, 178
Wiesław Kmin  160, 171, 178
Tomasz Kołakowski  81, 178
Piotr Kołodziej  81, 133, 161, 169, 170, 178
Michał Kołodziejczak  81, 178
Barbara Kołodziejczyk  17, 22, 25, 74, 75, 

81, 178
Wojciech Konon  177
Andrzej Korpol  161, 175
Marek Kosiński  161
Bogdan Kotowicz  168, 171, 172, 178
Artur Kowalczyk  161
Sebastian Kowalski  161
Alicja Bożena Kozak  145
Wojciech Kozubiński  39, 46, 175, 177
Grzegorz Krajewski  161
Mirosław Krajewski  161

INDEKS NAZWISK

 181



Andrzej Krawulski  161
Mirosław Krutin  169
Stanisław Kubacki  17, 81, 88, 161, 168, 

169, 170, 178
Roman Kuczkowski  2, 17, 43, 49, 53, 81, 

94, 144, 145, 160, 168, 169, 171, 
174, 178

Magdalena Kuczyńska  101, 177
Piotr Kukurba  71, 168
Marian Kuna  160, 173
Jacek Kurek  161
Wojciech Kurek  161
Tatiana Kurosz  177
Janusz Kurpas  176
Dominik Kuźmiński  17, 160, 173, 178
Rafał Kuźniak  171
Aleksander Kwaśniewski  76
Włodzimierz Kwaśniewski  169, 178
Krzysztof Kwiatkowski  18
Mieczysław Kwiecień  68, 168, 169, 178

L
Janusz Lach  37, 171, 178
Dariusz Lamber  161
Sławomir Laskowski  162
Andrzej Lipko  17
Kazimierz Lizak  17, 160, 168, 171, 173, 178
Wojciech Lubczyński  175
Dariusz Lubera  6, 19, 22, 37, 43, 49, 72, 

73, 78, 88, 103, 104, 106, 116, 151, 
168, 169, 178

Ł
Zygmunt Łojszczyk  17
Krzysztof Łukasik  162
Andrzej Łukaszewski  162
Adam Łuniewski  162

M
Jacek Majcherek  176
Henryk Majchrzak  162, 169
Michał Majewski  17, 160, 173, 178
Wojciech Masłoń  162
Tadeusz Malec  17, 160
Jarosław Malicki  162, 175
Henryk Małecki  26, 162, 169
Małgorzata Marciniak  177
Wanda Markowska  39
Grzegorz Matejko  175
Mariusz Mateńko  176
Marek Mazierski  162, 175
Lucyna Mazurek  177
Elżbieta Miąsik  162
Janusz Michna  162
Ryszard Michniewski  81, 178
Jerzy Mierzwa  17, 160, 173, 174, 178
Magdalena Mioduszewska-Pytlak  177
Eugeniusz Mitkowski  29
Grzegorz Mirosław  175

Władysław Mnich  173
Henryk Mruk  74
Jarosław Muda  162, 169

N
Michał Nagłowski  162
Agnieszka Nosal  162
Leszek Nowak  105, 169, 173
Marta Nowak  162
Tomasz Nowak  118
Karolina Nowińska-Sęk  177
Bronisław Nowiński  176

O
Agnieszka Okońska  162, 175
Adam Oleksy  176
Tadeusz Olichwer  171
Janusz Onak  162, 178
Grzegorz Onichimowski  98
Piotr Ordyna  162, 175, 176
Jerzy Orłowski  145, 178
Henryka Ostrowska  162

P
Konrad Pachucki  177
Marek Paluszczak  162
Henryk Paluszkiewicz  177
Arkadiusz Paterski  162
Hanna Pawlicka  39, 177
Kazimierz Pawlicki  162
Wiesław Pawliotti  22
Andrzej Pazda  2, 16, 17, 39, 71, 107, 108, 

135, 138, 139, 152, 162, 177, 178
Alicja Piegza  162
Andrzej Pieszczyk  18
Adam Pietras  176
Franciszek Pietrusiewicz  104
Roman Pionkowski  81, 162, 169, 170, 178
Andrzej Piotrowski  177
Jan Popczyk  17, 25
Jarosław Popowski  162
Dariusz Poppe  15, 160, 168, 173, 178
Barbara Pomorska  177
Zdzisław Ptak  168
Krzysztof Pubrat  169
Paweł Puszczyński  162
Barbara Puto  162

R
Ryszard Rabiega  17, 168
Aleksandra Rakowska  29, 77
Jan Rączka  162
Andrzej Rejner  172
Zbigniew Religa  77
Lesław Rogiński  46
Artur Różycki  6, 32, 105, 106, 107, 117, 

118, 122, 149, 162, 169, 172, 177
Jan Rudowicz  24, 162
Witold Rybka  160, 173, 178
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S
Tadeusz Sacewicz  160
Eugeniusz Sawicki  178
Jerzy Seremet  17, 160, 171, 174, 178
Marek Siergiej  175
Bogdan Siuda  173
Waldemar Skomudek  169
Maciej Skoraszewski  177
Tadeusz Skrzypek  2, 53, 81, 168, 169, 178
Jerzy Skwara  15, 17, 81, 160, 168, 173, 178
Leszek Slendak  17, 160, 168, 173, 178
Włodzimierz Smal  160
Lech Sobiesiak  178
Jarosław Socha  162
Barbara Soszyńska  39, 177
Andrzej Stankiewicz  176
Robert Stelmaszczyk  7, 133, 138, 149, 

162, 169, 170
Dariusz Stolarczyk  169, 178
Iwona Stus  23, 43, 75, 81, 178
Joanna Strzelec-Łobodzińska  121
Dariusz Strzelecki  162, 176
Leon Strzyżewski  160
Zdzisław Suliga  17, 160, 173, 178
Jacek Sumera  22, 81, 104, 178
Gustaw Syga  17, 160, 168
Anna Sylwestrzak  176
Henryk Szałek  168, 171
Marek Szczechowicz  175
Jerzy Szczerba  162
Jerzy Szmyt  17, 160, 173, 174, 178
Jacek Szpotański  100, 178
Jacek Szubstarski  163
Tomasz Szudejko  175
Marek Szymankiewicz  81, 133, 163, 

170, 178
Cezary Szwed  133, 163, 170

Ś
Andrzej Ścibior  163
Joanna Ślęzak  163, 172
Robert Świerzyński  133, 169, 170
Jan Świętoniowski  17, 160, 168, 173, 178

T
Wojciech Tabiś  68, 163, 177
Józef Tabor  171, 173, 178
Wanda Tasiemska  166
Stanisława Teszner  177
Olgierd Tomalkiewicz  173
Jarosław Tomczykowski  65, 175, 176, 177
Alfred Topola  17, 160, 171, 178
Jerzy Topolski  81, 163, 169, 178

U
Romuald Urbanowicz  163
Janusz Usidus  17, 160, 168, 178

W
Marek Walaszczyk  166
Tadeusz Wanicki  37
Leszek Wawrzyczek  163
Jerzy Wątroba  81, 160, 171, 178
Grzegorz Widelski  176
Jacenty Węgliński  24
Jacek Wieczorek  163
Aleksander Wilski  163
Małgorzata Władczyk  177
Tomasz Włodarczyk  163
Krzysztof Włodkowski  163
Marek Wodawski  163, 169
Zdzisław Wnęk  23
Mieczysław Wrocławski  81, 163, 178

Z
Jerzy Zając  166
Henryk Zakrzewicz  166
Przemysław Zaleski  166
Katarzyna Zalewska-Wojtuś  38, 95, 

135, 175, 176, 177
Krzysztof Zamasz  73
Bronisława Zaraś  18
Robert Zasina  163, 178
Tomasz Zawiliński  17, 160, 168, 178
Krzysztof Zięba  168, 171
Jarosław Ziobrowski  175
Andrzej Zwierzchowski  163, 175
Dariusz Zygmunt  163

Ż
Andrzej Żak  166
Lech Żak  163
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