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Dotyczy procesu podejmowania decyzji przy planowaniu linii wysokiego napięcia  

(400 kV) Kozienice-Ołtarzew 

Szanowni Państwo, 

podczas planowania przebiegu linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew powstało wiele konfliktów 

społecznych, czyniąc środowisko bardzo złożonym. Pozostają więc dwie możliwości: 

1. podejmować decyzje w sposób autokratyczny (ignorując protesty społeczne) i wdrażać je 

za pomocą specustawy (niszcząc kapitał społeczny) albo 

2. analizować i zmieniać środowisko w którym problem występuje, co pozwoli na 

prawidłowe przeprowadzenie procesu planowania tej linii oraz zapobieganie 

powstawaniu podobnych sytuacji konfliktowych w przyszłości. 

2 sierpnia 2016 r. skorzystano z możliwości pierwszej. Ukazała się informacja prasowa,  

z której wynika że ostateczną decyzję, co do przebiegu tej linii, podjął inwestor: 

Budowana przez PSE S.A. linia przesyłowa relacji Kozienice - Ołtarzew jest 

inwestycją celu publicznego, konieczną dla wyprowadzenia mocy z nowo 

budowanego bloku w Elektrowni Kozienice i wzmocnienia bezpieczeństwa 

Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Tymczasem w związku  

z protestami społecznymi skuteczna realizacja inwestycji w korytarzu, na który 

wskazała analiza wielokryterialna, nie jest możliwa. 

W związku z powyższym inwestor postanowił wytyczyć trasę w korytarzu 

określonym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego 

Województwa Mazowieckiego. Decyzja o wyborze wariantu wynikającego  

z obwiązujących dokumentów planistycznych pozwoli na realizację inwestycji 

umożliwiającą wyprowadzenie mocy z rozbudowywanej Elektrowni Kozienice.1 

Z analizy procesu planowania przebiegu linii Kozienice-Ołtarzew (Załącznik nr 1) wynika, że 

powyższy tekst zawiera błędną informację. Obowiązujący Plan zagospodarowania 

przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2014 r. wskazuje przebieg orientacyjny, 

nie ostateczny. Ponadto, przebieg tej linii, w ważnych dokumentach strategicznych2, nie 

pokrywa się z przebiegiem przedstawionym w tym planie. Natomiast artykuły prasowe 

straszą (np. „Nowe linie albo Warszawa bez prądu”3) a pełnomocnik rządu ds. strategicznej 

infrastruktury energetycznej sugeruje, że PSE mogą skorzystać ze specustawy (niezgodnie z 

zasadami społeczeństwa obywatelskiego), by tę linię zbudować4. 

                                                           
1 http://www.kozienice-oltarzew.eu/#aktualnosci/66 , 8.10.20160 
2 „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”,  

„Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju„ 
3 http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,20678749,nowe-linie-albo-warszawa-bez-pradu.html, 12.09.2016 
4 http://energetyka.wnp.pl/naimski-pse-moga-skorzystac-ze-specustawy-by-zbudowac-linie-400-

kv,282653_1_0_0.html, 15.10.2016 

http://www.kozienice-oltarzew.eu/#aktualnosci/66
http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,20678749,nowe-linie-albo-warszawa-bez-pradu.html
http://energetyka.wnp.pl/naimski-pse-moga-skorzystac-ze-specustawy-by-zbudowac-linie-400-kv,282653_1_0_0.html
http://energetyka.wnp.pl/naimski-pse-moga-skorzystac-ze-specustawy-by-zbudowac-linie-400-kv,282653_1_0_0.html
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Skoro, w dzisiejszych czasach, protesty są jedyną skuteczną bronią Polaków, to są nadal 

organizowane i się nasilają. Powoduje to większą złożoność systemu oraz niszczenie 

zaufania do władzy czyli kapitału społecznego. Tworzone są także teorie spiskowe: 

Jak wynika z ustaleń „GP” zarząd PSE skierował pismo do ABW, z którego 

wynika, że protesty przeciwko budowie połączenia Kozienice-Ołtarzew mogą być 

inspirowane przez Rosjan. Wszystko dlatego, że inwestycja ta nie jest im na 

rękę.5 

Dlaczego ludzie strajkują? 

Decyzje o zmianie przebiegu linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew były ogromnym 

zaskoczeniem dla mieszkańców wielu gmin, wzdłuż których wyznaczano jej nowe przebiegi. 

Jako główny powód zmiany podano, że rezerwa terenu (wyznaczonego w oficjalnie 

obowiązujących planach i strategiach) została zabudowana. Obecnie wymaga się od 

mieszkańców gmin, przez które planowane są nowe przebiegi (nie planowane tam w 

przeszłości), aby zrezygnowali ze swoich planów życiowych oraz zaakceptowali spadek 

wartości ich posiadłości i ryzyko związane z potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia. Taka 

sytuacja powoduje ogromny stres, co dodatkowo zwiększa możliwość powstawania groźnych 

chorób, na co zwracają uwagę, miedzy innymi, autorzy poradnika „Establishing a Dialogue 

on Risk from Electromagnetic Fields”6.  

Czy wzajemne oskarżanie się i szukanie winnych rozwiąże problem i zlikwiduje 

powstałe konflikty społeczne? Niestety nie. Według obserwacji poczynionych przez 

Edwarda Deminga aż 96% błędów wynika z winy systemu7. Tak więc w przypadku 

występowania problemów, należy najpierw przeanalizować dany system (zobaczyć co w nim 

nam szkodzi), a nie obarczać winą ludzi funkcjonujących w tym systemie. (Załącznik Nr 2). 

Potwierdza to także Peter Senge8: „Różni ludzie, umieszczeni w tym samym systemie, będą 

uzyskiwali takie same wyniki”. 

Czy na bazie konfliktu społecznego może powstać coś pozytywnego? Zdaniem 

profesora Wnuka-Lipińskiego9, konflikt może mieć charakter jawny lub ukryty. Konflikt ukryty 

(utajony) ma miejsce wtedy, gdy artykułowanie roszczeń jest całkowite lub częściowe 

zabronione, co ma miejsce w systemie autokratycznym lub totalitarnym. Konflikty utajone 

bywają też w systemach demokratycznych, gdy grupy potencjalnie konfliktowe unikają 

antagonistycznej interakcji w obawie, iż może jej rezultat okazać się mniej korzystny niż stan 

aktualny.  

Przejście z formy utajonej w jawną występuje, zdaniem profesora, w sytuacji przekroczenia 

progu tolerancji dla upośledzenia, w jakim znajduje się jedna ze stron konfliktu i że 

przekroczenie tego progu wyzwala otwartą fazę konfliktu inicjowaną przez stronę, która 

definiuje swoją pozycję jako upośledzoną. ... Dzieje się tak na ogół wtedy, gdy z rachunku 

strat i zysków ... wynika, że do stracenia jest niewiele, a do zyskania znacznie więcej.  

                                                           
5 Piotr Nisztor, „Rosjanie torpedują rozwój polskiej energii”, www.GazetaPolska.pl, 26.10.2016, str. 12-13  
6 World Health Organization, 2002 
7 W. Edwards Deming, “Out of the Crisis”, MIT Press, 1986 
8 Pere Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się”, Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012 
9 Wnuk Lipiński, „Psychologia Życia Publicznego”, Warszawa: Scholar, 2008 
 

http://www.gazetapolska.pl/
http://curiouscat.net/books/175-Out-of-the-Crisis
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W sytuacji, gdy konflikt jest ukryty, uczenie się nie występuje. W przypadku konfliktu 

otwartego występuje zderzenie się różnych wizji personalnych dotyczących celów, wartości i 

sposobu ich osiągania, co daje szanse zapoczątkowania uczenia się i możliwości 

rozwiązania tego konfliktu. Konflikt jawny jest więc postrzegany jako pozytywny, ponieważ 

przyczynia się do rozwoju kreatywności i generowania innowacyjnych rozwiązań. 

7 listopada 2016 r. ukazał się komunikat inwestora10 mówiący o tym, że kontrakt na budowę 

linii 400 kV relacji Kozienice – Ołtarzew został rozwiązany. Oto wypowiedź Eryka 

Kłossowskiego, prezesa zarządu PSE S.A, dotycząca planowanej zmiany w podejściu do 

podejmowania decyzji: 

Opierając się na doświadczeniach, zmienimy podejście do zarządzania ryzykiem. 

Dotychczasowy, stosowany przez wiele lat model, w którym ryzyko związane  

z trasą linii jest transferowane na wykonawcę, nie sprawdza się w praktyce  

i przynosi szkody wszystkim stronom. Immanentną cechą nowego procesu 

wyboru wykonawcy będzie włączenie w dialog dotyczący wyboru trasy zarówno 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i lokalnych 

społeczności – jeszcze przed podpisaniem kontraktu na budowę. 

Jest więc ogromna szansa na zmiany, pod warunkiem, że dialog (o którym mowa) będzie 

właściwie rozumiany i stosowany. 

Dialog jest procesem prawdziwej interakcji w trakcie której ludzie słuchają siebie 

nawzajem wystarczająco głęboko aby móc zmienić swoje poglądy dzięki temu 

czego się nauczyli. Każdy podejmuje poważny wysiłek aby zrozumieć druga 

stronę nawet jeżeli się nie zgadzają. Uczestnicy nie rezygnują ze swoich 

przekonań, ale rozumieją, że przeciwnicy mogą mieć inne zdanie.11  

Dialog jest ściśle powiązany z pojęciami takimi jak kapitał społeczny, innowacje 

społeczne, społeczeństwo obywatelskie, demokracja partycypacyjna. W trakcie dialogu 

następuje dzielenie się wiedzą (proces uczenia się), rozwijany jest kapitał społeczny (rośnie 

zaufanie) i powstaje nowa wiedza w formie innowacji społecznych (nowa forma osiągania 

celów), które należy wdrożyć w życie, czyli zarządzić zmianą. Musi być jednak spełniony 

podstawowy warunek: dialog powinien być stosowany na każdym etapie zarządzania danym 

projektem – nie tylko na etapie konsultacji.  

Na naszych oczach świat się zmienia i tempo tych zmian rośnie, co wyjaśnia prof. Russell 

Ackoff 12: 

W ciągu mojego życia nastąpiły zmiany w prędkości podróżowania większe niż w 

ciągu całej historii do dnia mojego urodzenia. W szybkości przesyłania informacji, 

generowania energii, wytwarzania produktów nastąpił podobny wzrost. Zmiany 

te oznaczają, że w ciągu naszego życia społeczeństwo musi uporać się  

z większymi zmianami niż te, z którymi zmierzyła się cała cywilizacja od 

chwili jej powstania do naszych narodzi.  

Zdaniem Hämäläinen i Heiskala,13 gwałtowne zmiany techniczno-ekonomiczne wymagają 

dopasowania struktur w systemach społeczno-ekonomicznych na wszystkich poziomach, 

                                                           
10 http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=3190 
11 B. Pruitt and P. Thomas, “Democratic Dialogue – A Handbook for Practitioners”, 2007, str. 20-21 
12 Russell Ackoff, “Redesigning the Future: A Systems Approach To Social Problems”, New York: John 

Willey&Sons, 1974 

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=3190
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zarówno w prywatnych, publicznych i społecznych organizacjach, sektorach przemysłowych  

i klastrach, regionalnych i krajowych gospodarkach, jak również w międzynarodowych 

instytucjach. W otoczeniu turbulentnym, podstawową sprawą jest zdolność dopasowywania 

struktur w systemach społeczno-ekonomicznych do tych zmian. 

PODSUMOWANIE 

Na początku zeszłego stulecia miała miejsce rewolucja naukowa – nowe odkrycia naukowe 

(związane z fizyką kwantową, teorią względności, teorią chaosu i teorią systemów) oraz 

zmiany w postrzeganiu świata. Na bazie nowej nauki powstają nowe technologie, natomiast 

do rozwiązywania problemów i do planowania stale używane są metody oparte na 

mechanice newtonowskiej – redukcjonizmie i powtarzalnych procesach. Dlaczego tak się 

dzieje? Jaka jest rola nauki w Polsce? 

Nigdy w przeszłości świat nie był tak przygotowany jak jest obecnie do radzenia 

sobie z występującymi problemami. Czy wykorzystamy te możliwości do 

właściwych problemów we właściwy sposób, zależy od naszego wyboru, ale 

wybór ten musi być dokonany wkrótce, ponieważ szanse przepadają wraz  

z upływem czasu.14 

Ze względu na nowe technologie zasilane prądem, rośnie konieczność zapewnienia wysokiej 

jakości infrastruktury elektroenergetycznej, w tym linii przesyłowych wysokich napięć. Co do 

tego, nikt nie ma wątpliwości. Natomiast ich przebieg budzi wiele kontrowersji ze względów 

krajobrazowych (ład przestrzenny), środowiskowych i społecznych, czego wyraźnym 

przykładem może być proces planowania linii Kozienice – Ołtarzew (przykładów takich jest 

więcej).  

Konflikty społeczne powodują koszty finansowe, niszczenie kapitału społecznego oraz stres, 

który nie jest korzystny dla zdrowia (a na pomoc służby zdrowia w Polsce nie bardzo można 

liczyć). Czy nie prościej i taniej byłoby zastosowanie właściwego podejścia do podejmowania 

decyzji i używanie właściwych metod do planowania i wdrażania przebiegu tych linii? 

Szanowni Państwo, 

Ponieważ zmiany w procesie planowania wymagają zmian systemowych, niniejszy list 

kierowany jest do Państwa, jako przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych 

i naukowych oraz partii politycznych, z prośbą o włączenie się w te zmiany dla dobra 

kraju. Mam nadzieję, że jest to właściwy moment na zwrot (tzw. punkt przegięcia), w 

podejściu do zarządzania zmianami w Polsce, jeżeli rzeczywiście myślimy o przyszłych 

pokoleniach Polaków, a nie tylko mówimy o tym i piszemy.  

                                                                                                                                                                                     
13 T.J. Hämäläinen, R. Heiskala, Social Innovation, Institutional Change and Economic Performance: Making 

Sense Structural Adjustment Processes in Industrial Sectors, Regions and Societies, Edward Elgar Pub. 2007 
14 Russell Ackoff, “Redesigning the Future: A Systems Approach To Social Problems”, New York: John 

Willey&Sons, 1974 


