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Nowe technologie 

i modele biznesowe 

Nowoczesna  

energetyka 

konwencjonalna 

Elastyczność 

i efektywność 



2010 2015 2020 2025 2030

Otoczenie GK PGE 

ulega ciągłym zmianom 

Aktualizacja strategii GK PGE 

Umiarkowany wzrost popytu 

• Słabnąca korelacja wzrostu popytu na 

energię elektryczną ze wzrostem PKB 

• Rozwój transportu elektrycznego jako 

potencjalny czynnik wzrostu 

• Rosnące znaczenie efektywności 

energetycznej 

Skumulowana dynamika PKB i popytu na energię 
(2010=100%) 

• Zwiększająca się świadomość klientów, 

zarówno w zakresie modelu działania 

rynku energii, jak i oferty produktowej 

konkurencji 

• Oczekiwanie kompleksowej obsługi  

z szeroką ofertą produktową 

Wzrost świadomości klientów 

• Trwa wyścig technologiczny w zakresie 

magazynowania energii elektrycznej 

• Komercjalizacja nowych technologii 

zmienia model rynku i profil świadczo-

nych na nim usług 

 

Rozwój nowych technologii 

2010 2012 2014 2016 2018 2020

Spadek kosztów produkcji baterii litowo-jonowej 
(USD/kWh) 

 -20% 
 PKB 

 Popyt na e.e. 
 36 

VI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Liczba klientów TPA  
(tys.)  

597 
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Otoczenie GK PGE 

ulega ciągłym zmianom c.d. 
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 Wahania cen węgla kamiennego  

z powodu zmian w globalnej gospo-

darce 

 Niższe marże w obszarze wytwarzania 

 Niższa premia za efektywność kosztową 

elektrowni na węgiel brunatny 

 Trwająca reforma systemu EU ETS  

 W przyszłości mniejsza konkurencyjność 

starszych elektrowni konwencjonalnych 

 Ostrzejsze przepisy w zakresie norm 

emisji SO2, NOx,  pyłów i rtęci – 

dodatkowe nakłady inwestycyjne 

Zmienność cen paliw kopalnych Polityka klimatyczna 

11 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

- 31% 

2014 2015 2014 2015 

Cena energii na RTT TGE 

oraz średni całkowity koszt produkcji 

(PLN/MWh) 

 

Cena uprawnień do emisji CO2 EUA DEC-16, 

Średnia miesięczna (EUR/t) 

Cena węgla w portach ARA, 

Średnia miesięczna (USD/t) 

2016 2016 2014 2015 2016 
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 Rosnące znaczenie OZE, energetyki 

rozproszonej oraz poprawa 

efektywności energetycznej 

 Presja ze strony importu energii 

 Wdrożenie rynku mocy 

 

Ewolucja modelu rynku 



Redefinicja misji GK PGE 

konieczne zmiany 

Aktualizacja strategii GK PGE 

Bezpieczeństwo  

dostaw 

Klient 

Budowa 

Wartości 

Gospodarka 

Zapewniamy bezpieczeństwo  

i rozwój poprzez niezawodność 

dostaw, doskonałość 

techniczną, nowoczesne usługi  

i partnerskie relacje  

 

Nowa misja GK PGE 
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Redefinicja celu nadrzędnego i wizji Grupy 

konieczne zmiany 

Aktualizacja strategii GK PGE 

PARTNERSTWO    |    ROZWÓJ   |    ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy i kluczowa rola  

w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju 

Niezawodny  

i aktywny 

dostawca 

mediów i usług 

 

Najbardziej  

efektywna  

i elastyczna 

grupa 

energetyczna  

w Polsce   

Lider rozwoju 

nowych modeli 

biznesowych 

 i segmentów 

działalności 

Lider 

wytwarzania, 

aktywnie 

wykorzystujący 

szanse rozwoju 
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Realizacja misji i wizji Grupy PGE  

wymaga określenia priorytetów i sekwencji działań  
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Realizacja ambitnego programu inwestycyjnego oraz  

wykorzystanie nowych, bardziej efektywnych technologii 

dla zachowania konkurencyjności produkcji  

i niezawodności dostaw  

 Efektywność kosztowa i operacyjna jest 

warunkiem realizacji programu 

rozwojowego oraz uzyskania gotowości do 

transformacji Grupy PGE 

Rozwój działalności wykorzystującej nowe technologie, 

takie jak źródła odnawialne i rozproszone oraz opartej na 

rozwoju usług dla klienta 

EFEKTYWNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ 

ROZWÓJ NOWOCZESNEJ ENERGETYKI 

KONWENCJONALNEJ 

ROZWÓJ  NOWYCH TECHNOLOGII  

I MODELI BIZNESOWYCH 
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Elastyczność 

i efektywność 

Efektywność kosztowa i operacyjna  

Grupy PGE jest warunkiem realizacji 

pozostałych celów strategicznych. 

Elastyczność natomiast jest kluczowa 

dla uzyskania zdolności szybkiego 

reagowania na szanse i zagrożenia, 

pojawiające się w otoczeniu Grupy PGE. 

Aktualizacja strategii GK PGE 
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Program poprawy efektywności  

działalności operacyjnej  

Aktualizacja strategii GK PGE 

Docelowa suma kosztów 2016-2020 

Suma redukcji kosztów* w latach 2016-2020 

 

*Koszty kontrolowalne 

-3,5 mld 

 Do 2020 Grupa PGE osiągnie dalszą redukcję 

kosztów kontrolowalnych w wysokości  

500 mln PLN w stosunku do 2016 roku 

 Pozwoli to na całkowitą redukcję kosztów  

w okresie 2016-2020 o około 3,5 mld PLN  

w stosunku do scenariusza obecnej efektywności 

 Redukcja kosztów ma na celu wzmocnienie 

konkurencyjności i potencjału Grupy PGE  oraz 

tworzy podstawę dalszego rozwoju Grupy PGE 

 Poprawa efektywności będzie realizowana 

w każdej linii biznesowej Grupy PGE 

Suma kosztów 2016-2020 przy obecnej efektywności 
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Zintegrowany system zarządzania majątkiem 

Aktualizacja strategii GK PGE 

Ujednolicone podejście do planowania wydatków na majątek produkcyjny w Grupie Kapitałowej PGE pozwoli 

na obniżenie kosztów utrzymania majątku i CAPEX, przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw energii. 

Aktywa kluczowe 

Aktywa II i III klasy 

Aktywa IV klasy 

 Priorytetowy kierunek wydatkowania CAPEX i OPEX 

 Zapewnienie wysokiej dyspozycyjności 

 Optymalizacja kosztów utrzymania i remontów 

 Poszukiwanie alternatywnych form wzrostu 

zyskowności lub ograniczenia strat 

1 

2 

Zyskowność 

Istotność 

1 

2 

3 

3 

Redukcja nakładów modernizacyjno-

odtworzeniowych (2016-2020):  

około 500 mln PLN 
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Sprzedaż detaliczna 

Aktualizacja strategii GK PGE 

 Efektywność kosztowa 

kanałów sprzedaży  

i obsługi  klienta buduje 

przewagę konkurencyjną  

 Dobre relacje z klientami 

dają szansę na sprzedaż 

nowych produktów i usług 

 Konkurencja na rynku  

wymusza rozwój oferty 

produktowej oraz 

działania minimalizujące 

koszty 

 

 

 Efektywność kanałów 

sprzedaży i obsługi 

klienta ukierunkowana 

na poprawę jakości  

i obniżenie kosztów 

 Powiązanie wydatków 

marketingowych  

z osiąganiem celów 

sprzedażowych 

 Efektywność operacyjna 

wspierana przez 

nowoczesne systemy IT 

Poszerzanie oferty 

produktowej 

Umacnianie relacji 

z klientami  
Efektywność 

 Rozwój wiedzy  

o klientach, ich 

potrzebach i powodach 

zmiany sprzedawcy 

 Dopasowanie polityki 

cenowej do grup 

klientów 

 Rozwój nowych  

kanałów sprzedaży  

i komunikacji z klientem 

 Budowanie 

długoterminowych relacji 

opartych na zaufaniu  

 

 

 Identyfikacja potrzeb 

klientów, innych niż dostawa 

energii, w każdym  

z segmentów 

 Wprowadzenie do oferty 

nowych produktów i usług 

komplementarnych do 

energii elektrycznej, 

odpowiadających na 

potrzeby klientów  

i sprzyjających wzmocnieniu 

relacji 
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Efektywny i przyjazny dla klienta segment dystrybucji 

Aktualizacja strategii GK PGE 

Efektywny model obsługi klienta 

Jedno biuro telefonicznej obsługi i jeden numer dla 

klientów spółki 

Modyfikacja struktur w punktach obsługi klienta 

Systemy IT usprawniające procesy obsługi 

Nowe kanały komunikacji 

Elastyczna organizacja 

Standaryzacja i optymalizacja procesów zarządczych 

i rozwojowych 

Uproszczenie struktur organizacyjnych w oddziałach 

Wyspecjalizowane zespoły wsparcia  

Wydzielone funkcje ds. realizacji inwestycji  

i eksploatacji majątku oraz oświetlenia 

Wzmocnienie dialogu z regulatorem 

Współpraca przy określaniu długoterminowej 

strategii, metodyki i mierników dla OSD 

Wcześniejsze dostosowanie do zmian regulacji 

Wzrost wykorzystania funduszy zewnętrznych 

Optymalizacja struktury finansowania planu rozwoju 

Wzrost nakładów na działania innowacyjne, 

finansowany ze źródeł zewnętrznych 
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Struktura organizacyjna 

Aktualizacja strategii GK PGE 

Centrum korporacyjne Standaryzacja funkcji wsparcia 

Celem zmian w strukturze organizacyjnej spółki jest poprawa efektywności operacyjnej oraz przygotowanie  

Grupy PGE do rozwoju w najbardziej perspektywicznych obszarach biznesowych, w zmieniających się 

warunkach rynkowych. 

 Standaryzacja procesów wsparcia oraz optymalizacja struktury zarządczej umożliwią poprawę efektywności 

operacyjnej  

 Wydzielenie linii biznesowej „Kogeneracja” zwiększy możliwości rozwoju na rynku ciepłowniczym, 

szczególnie dla źródeł kogeneracyjnych różnej skali w powiązaniu z własnością sieci 

 Wdrożone mechanizmy sprawnego tworzenia nowych linii biznesowych pozwolą na wykorzystywanie szans 

rynkowych 

 

 

 

Energetyka 

Konwencjonalna 

Energia 

Odnawialna 

Obrót 

Hurtowy 
Dystrybucja 

Sprzedaż 

Detaliczna 
Kogeneracja 

Nowe Linie 

Biznesowe 
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Zarządzanie grupą 

Aktualizacja strategii GK PGE 

Rozwój kompetencji 

pracowników 
Efektywność procesowa i organizacyjna Elastyczność 

 Stały rozwój kompetencji 

zawodowych 

pracowników 

 Wdrożenie systemu 

zarządzania talentami 

 Utrzymanie i pozyskanie 

pracowników o 

pożądanych dla Grupy 

kompetencjach 

 Standaryzacja i optymalizacja funkcji wsparcia na poziomie 

całej Grupy 

 Przyspieszenie przebiegu procesów decyzyjnych, 

analitycznych oraz raportowych 

 Uproszczenie  struktur organizacyjnych w GK PGE oraz 

zwiększenie decyzyjności na niższych szczeblach 

zarządzania 

 Optymalizacja procesowa i organizacyjna spółek zależnych 

 Eliminacja pokrywających się funkcji 

 

 Monitoring otoczenia  

i szybkie reagowanie na 

zmiany 

 Otwartość na współpracę 

biznesową z partnerami 

zewnętrznymi, również na 

rynkach międzynarodowych 

 Współpraca z ośrodkami 

naukowymi oraz 

akademickimi 
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Mamy świadomość roli, jaką 

odgrywamy dla naszych interesariuszy 

oraz odpowiedzialności jaka na nas 

spoczywa. 

Grupa PGE realizuje ambitny program 

inwestycyjny w celu wykorzystania 

pełnego potencjału podstawowej 

działalności firmy. 

Aktualizacja strategii GK PGE 

Nowoczesna  

energetyka 

konwencjonalna 
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Wytwarzanie energii elektrycznej 
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Elektrownia Opole, bloki 5 i 6 

 Zaawansowanie projektu na poziomie >50% 

 Planowane uruchomienie: 2018/19 

 Opcja udziału partnera w projekcie 

Elektrownia Turów, blok 11 

 Roboty w toku, zgodnie z harmonogramem 

 Planowane uruchomienie: 2020 

 Opcja udziału partnera w projekcie 

 Nowe bloki w Opolu i Turowie będą pracować w podstawie obciążenia KSE 
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Pozostałe jednostki wytwórcze Grupy PGE 
 

 Analiza inwestycji w energetykę 

konwencjonalną (np. w Elektrowni Dolna Odra) 

w oparciu o nowy model rynku 

 Dostosowanie do wymagań środowiskowych 

(BAT) w optymalnym zakresie 

 Wykorzystanie potencjału do współspalania 

biomasy  

 



mazowieckie 

łódzkie 

pomorskie 
zachodnio-
pomorskie 

lubuskie 

dolnośląskie 

kujawsko-
pomorskie 

wielkopolskie 

warmińsko-mazurskie 
podlaskie 

opolskie 
ślaskie 

małopolskie 

lubelskie 

świętokrzyski
e 

podkarpackie 

Kogeneracja 

obszar ciepła Grupy PGE 

Aktualizacja strategii GK PGE 

Bydgoszcz 

Pomorzany 

Szczecin 

Gorzów Wlkp. 

Zgierz 

Lublin 

Kielce 

Rzeszów 

 Wydzielenie aktywów kogeneracyjnych  

do odrębnej jednostki organizacyjnej  

 Wdrożenie optymalnego modelu rozwoju 

segmentu ciepłowniczego 

 Rozwój zintegrowanych rozwiązań dla 

ciepłownictwa (kogeneracja / trigeneracja 

różnej skali oraz sieci ciepłownicze) 

 Duży potencjał do rozwoju i budowy wartości w oparciu o liczne synergie 

operacyjne i kosztowe oraz silną pozycję na regionalnych rynkach ciepła 
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Dystrybucja 

energii elektrycznej 

Aktualizacja strategii GK PGE 

2020 

2015 

Cel redukcji przerw w dostaw-

ach energii elektrycznej  

(SAIDI, w minutach) 

-56% 

442 

196 

2020 

2015 

Cel ograniczenia częstości 

przerw na odbiorcę  

(SAIFI) 

-56% 

4,72 

2,11 

2020 

2015 

Cel obniżenia średniego czasu 

przyłączenia odbiorcy 

(w dniach) 

-40% 

295 

180 

 Znaczna poprawa niezawodności sieci do 2020 roku w wyniku realizowanych inwestycji 

 Szybszy i bardziej przyjazny dla klienta proces przyłączenia  
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Innowacje 

w segmentach wydobycia i wytwarzania 

Aktualizacja strategii GK PGE 

 Zastosowanie innowacyjnych technologii 

redukujących emisję SO2, NOx, pyłów  

i rtęci 

 Optymalizacja działań odtworzeniowych  

w wydobyciu 

 Rozwój systemów automatyzacji procesu 

wydobycia 

 Zwiększenie zagospodarowania odpadów 

paleniskowych oraz gipsu 

 Zwiększenie elastyczności pracy jednostek 

wytwórczych 

Kierunki rozwoju innowacji Przesłanki Sposoby realizacji  

 Program sektorowy 

 Wspólne przedsięwzięcia  

z partnerami 

 Fundusz Venture Capital 

 Centra badawczo-rozwojowe 

 Optymalna struktura organizacji, 

wspierająca rozwój i wdrażanie 

innowacyjnych rozwiązań  

w Grupie PGE  

W nowoczesnej energetyce konwencjonalnej innowacyjne rozwiązania będą stanowić o przewadze konkurencyjnej oraz 

przyczynią się do redukowania oddziaływania na środowisko naturalne, zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej 

Zaostrzenie polityki 

klimatycznej 

Nowe normy 

środowiskowe 

Koszty wydobycia węgla  

w obecnych technologiach 

Koszty składowania  

odpadów 

Przyrost źródeł 

niesterowalnych 
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Innowacje 

w segmentach wydobycia i wytwarzania 

Aktualizacja strategii GK PGE 

Składowanie Produkcja gipsu i 

odpadów 

paleniskowych 

Sprzedaż 

+10% 

Gospodarowanie odpadami  Elastyczność jednostek wytwórczych 

Minimum techniczne -20 pkt. proc. 

-10% 

+10%/min. 

Cel* 

Automatyzacja procesów  

i optymalizacja działań 

odtworzeniowych w wydobyciu 

Obniżenie kosztów 

utrzymania maszyn 
 

Wydłużenie żywotności 

 

Efektywność energetyczna 

-5%  

+5% 

+5% 

Cel 

Zwiększenie efektywności 

zagospodarowania ubocznych 

produktów spalania 

Dostosowanie aktywów 

wytwórczych do nowego modelu 

rynku energii 

Utrzymanie konkurencyjności 

wydobycia węgla brunatnego 

Dynamika zmian 

obciążenia 

Czas rozruchu 

*dla wybranych jednostek 
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Innowacje 

w dystrybucji energii elektrycznej 

Aktualizacja strategii GK PGE 

 Rozwijanie systemu monitorowania jakości energii elektrycznej 

 Wdrażanie metod zarządzania siecią w warunkach rosnącego 

udziału źródeł rozproszonych 

 Aktywne wykorzystanie usług elastyczności strony popytowej 

 Zastosowanie dronów do identyfikowania awarii oraz 

wykorzystanie robotów naprawczych  

 Automatyzacja pracy sieci dystrybucyjnej 

 Programy pilotażowe w zakresie inteligentnego 

opomiarowania 

 Budowa systemu transmisji cyfrowej 

 Ograniczenie poboru energii z sieci na pokrycie potrzeb 

własnych 

 

Kierunki rozwoju innowacji Przesłanki 

Przyrost rozproszonych 

źródeł wytwórczych 

Koszty kontrolowalne 

Wzrost popytu  

w godzinach szczytowych 

Zapotrzebowanie na 

informatyzację usług 

Regulacja jakościowa  Dotychczasowa działalność 

operatorska będzie 

podlegać transformacji 

technologicznej pod kątem 

wzrostu jakości usług  

i ograniczania kosztów   

 Wdrażanie rozwiązań 

innowacyjnych  

w segmencie dystrybucji 

przyczyni się do realizacji 

celów regulacji jakościowej 

oraz przygotuje spółkę na 

nadchodzące zmiany 
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Konieczne jest dostosowanie  

Grupy PGE do świata, w którym 

zmiany dokonują się gwałtownie  

i tylko najbardziej innowacyjne oraz 

zorientowane na potrzeby klienta 

firmy mają szansę rozwoju. 

 

Aktualizacja strategii GK PGE 

Nowe technologie 

i modele biznesowe 
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 Możliwość budowy morskiej farmy 

wiatrowej o mocy ok. 1000 MW w polskiej 

wyłącznej strefie ekonomicznej Morza 

Bałtyckiego 

 Realizacja inwestycji w oparciu o aukcyjny 

system wsparcia i innowacyjny model 

finansowania 

 Pozytywny wpływ na tworzenie nowych 

miejsc pracy i rozwój przemysłu 

Rozwój 

odnawialnych źródeł energii  

Aktualizacja strategii GK PGE 

Energetyka wiatrowa na lądzie Morskie farmy wiatrowe Źródła rozproszone 

 Utrzymanie pozycji lidera  

w energetyce wiatrowej w kraju 

 Realizacja najbardziej 

zaawansowanych projektów pod 

warunkiem sukcesu w aukcji 

 

 Wzrost zaangażowania w segment 

mikroinstalacji w nowym modelu 

biznesowym  

 Kompleksowa oferta dla 

gospodarstw domowych i klientów 

biznesowych 

Pozostali 

TOP 15* 

1 867 

PGE 

2 799 

Moc zainstalowana w farmach wiatrowych (MW) 

529 

Spadek całkowitych kosztów fotowoltaiki na tle 

prognoz cen energii dla odbiorców końcowych 

2030 2020 2016 

Cena energii 

LCOE PV 

Dystrybucja 

Podatki, opłaty 

VAT 

2016 2030 2020 

-33% 

Prognozowany spadek całkowitych kosztów  

produkcji w morskich farmach wiatrowych 

*bez PGE 
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Aspiracje 

w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych  

Aktualizacja strategii GK PGE 

Aspiracyjny udział PGE w krajowej produkcji  

energii z OZE 

Udział PGE w produkcji energii  

z OZE w Polsce 

2015 2005 2010 2030 

(prognoza) 

25% 

Krajowa produkcja  energii z OZE (TWh) 

3,8 10,7 22,6 ~40 TWh 

 Aspiracją PGE jest uzyskanie  25% udziału w 

krajowej produkcji energii z OZE w 2030 roku  

 Cel może być osiągnięty m.in. poprzez 

budowę morskiej farmy wiatrowej o mocy ok. 

1000 MW oraz wzrost współspalania biomasy 

 Tempo realizacji oraz wybór technologii będą 

uzależnione od systemu wsparcia  

 

11% 
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Nowe technologie 

usługi i modele biznesowe 

Aktualizacja strategii GK PGE 

WYSELEKCJONOWANI DOSTAWCY 

TECHNOLOGII, USŁUG  

i KANAŁÓW SPRZEDAŻY 

 Przygotowanie 

nowych produktów   

Uruchomienie 

nowych linii 

biznesowych 

Nowe modele 

biznesowe 

Nowe kanały 

dotarcia do klienta 

 

Kompleksowa oferta  

dla klienta 

 Fotowoltaika 

 Zarządzanie stroną 

popytową 

 Inteligentny dom 

 eMobility 

 Audyty i poprawa 

efektywności energetycznej 

 Oferta gazu ziemnego 

 Rozwiązania zintegrowane 

Utworzenie laboratorium 

demonstracyjnego – PGE LAB 

Przygotowanie nowych 

rozwiązań i technologii 

Utworzenie centrum 

badawczo-rozwojowego 

 Magazyny energii 

 Power to gas 

 Smart grid 

 Energetyka rozproszona 

 Transport elektryczny 

 LNG 

 Rozwiązania 

energooszczędne 

 Inteligentne rozwiązania 

zintegrowane 

Wprowadzenie nowych 

produktów na rynek 
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Efektywność energetyczna 

nowa linia biznesowa 

Aktualizacja strategii GK PGE 

 Produkcja i dystrybucja energii 

elektrycznej, ciepła i chłodu 

 Przemysł i usługi 

 Budynki 

 Transport 

 Jednostki samorządu 

terytorialnego 

 Odbiorcy indywidualni 

Działalność typu ESCO 

Poprawa efektywności 

energetycznej 
Budowa marki GK PGE jako  

lidera na rynku efektywności energetycznej 

Koszty 

zużycia energii 

Ciągłość dostaw 

System monitorowania  

i dane pomiarowe 

Wizerunek 

 

Grupa PGE 

 Podział korzyści z tytułu redukcji 

kosztów zużycia 

 Budowa długoterminowej relacji  

z klientem 

 Pozyskanie białych certyfikatów 

 

Korzyści 

Klient 
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Zgazowanie węgla 

nowe zastosowania dla krajowych złóż 

Aktualizacja strategii GK PGE 

DOSTAWCA 

TECHNOLOGII 

PARTNER 

PRZEMYSŁOWY 

Perspektywiczne 

złoża węgla 

Instalacja 

zgazowania 

węgla lub IGCC 

Produkty procesu i możliwości dalszego 

zagospodarowania* 

Energia elektryczna i ciepło 

CENTRUM 

BADAWCZO - 

ROZWOJOWE 

Gaz syntezowy 

Produkty uboczne 

Instalacje do 

przetwarzania 

produktów 

procesu 

 Amoniak, metanol 

 Paliwa płynne, wodór 

 Nawozy sztuczne 

 Olefiny 

 Kruszywa 

 Materiały budowlane 

 Prefabrykaty 

 Budowa instalacji zgazowania 

węgla otwiera szereg możliwości 

dalszego zagospodarowania 

produktów procesu  

i dywersyfikacji źródeł 

przychodów Grupy PGE 

 

 Preferowanym scenariuszem jest 

realizacja wspólnego 

przedsięwzięcia z partnerem 

przemysłowym, przy ścisłej 

współpracy środowiska 

naukowego oraz zaangażowaniu 

dostawcy wybranej technologii 

 

*mogą wymagać budowy dedykowanych zakładów / instalacji  
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Komercjalizacja 

innowacyjnych rozwiązań i technologii 

Cele 

 Komercjalizacja nowych rozwiązań i technologii dla sektora energetycznego i branż powiązanych 

Oczekiwania 

 Współpraca z partnerami o kompetencjach pozwalających na uzyskanie synergii oraz przewagi 

konkurencyjnej 

 Silna motywacja strategiczna partnera do realizacji wspólnego celu 

 Otwartość na wymianę know-how  

 Optymalny podział odpowiedzialności 

Wsparcie Grupy PGE 

 Zaangażowanie finansowe lub współfinansowanie w zależności od rodzaju przedsięwzięcia 

 Wsparcie merytoryczne i organizacyjne 

 Technologia udowodniona 

na poziomie działającego 

prototypu laboratoryjnego 

 Wiarygodność partnera, 

referencje 

 Stopa zwrotu powiązana  

z profilem ryzyka 

przedsięwzięcia 

Produkty 

 Opracowanie produktów na bazie nowych 

rozwiązań oraz pozyskanie partnerów do ich 

produkcji i dostawy  

Wdrożenie Badania i Rozwój 

 Pozyskanie partnerów biznesowych do 

budowy sieci sprzedaży lub udziału  

w inwestycji  

 

 

 Wybór i wypracowanie nowych rozwiązań – 

faza badawczo-rozwojowa oraz obiekty 

pilotażowe i demonstracyjne 

Kryteria 

Aktualizacja strategii GK PGE 
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Nasze odpowiedzialne podejście 

wobec środowiska naturalnego, 

klientów, akcjonariuszy oraz interesu 

publicznego pozwoli nam na 

bezpieczną realizację misji i wizji 

Grupy PGE. 

 

Aktualizacja strategii GK PGE 

Czynniki 

sukcesu 
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 Zapewnianie wysokiej 

jakości usług  

 Dbanie o potrzeby klientów  

 Edukacja w zakresie 

efektywnego użytkowania 

energii i wpływu na 

środowisko 

CSR  

 zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem 

Aktualizacja strategii GK PGE 

Jesteśmy odpowiedzialną organizacją, świadomą swojego wpływu na otoczenie, budującą wartość dla akcjonariuszy  

i zapewniającą zrównoważony rozwój biznesu 

Klient Bezpieczeństwo dostaw 

 Ograniczanie wpływu na 

środowisko 

 Wykorzystywanie 

różnorodnych źródeł 

energii 

 Stałe poszukiwanie 

innowacji wewnątrz i na 

zewnątrz organizacji 

Gospodarka 

 Działanie w oparciu  

o zasady etyczne 

 Promowanie 

bezpieczeństwa wśród 

pracowników,  

dbałość o ich satysfakcję  

i zaangażowanie 

 Działanie na rzecz 

lokalnych społeczności 

(budowanie lokalnych 

partnerstw, nastawionych 

na rozwój i współpracę) 

 Wspieranie organizacji  

i osób potrzebujących 

Budowa wartości 

C
e
le

: 
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Kodeks etyki 

 wartości i zasady w codziennej pracy 

 Dbamy o zrównoważony, bezpieczny 

rozwój Grupy PGE 

 Jesteśmy tu dla naszych klientów 

 Dbamy o środowisko naturalne 

 Dbamy o przyjazne warunki pracy 

 Doskonalimy się i jesteśmy proaktywni  

 Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników 

są naszymi priorytetami 

 Konkurujemy uczciwie 

 Nie tolerujemy korupcji ani 

nieuczciwych zachowań 

 Odpowiedzialnie obchodzimy się  

z informacjami firmowymi 

 Dbamy o relacje z partnerami 

biznesowymi 

 Budujemy zaufanie, rzetelnie 

informując o naszej działalności 

PARTNERSTWO    |    ROZWÓJ   |    ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Aktualizacja strategii GK PGE 
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Pełne wykorzystanie 

możliwości inwestycyjnych  

Aktualizacja strategii GK PGE 
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 Do 2020 roku Grupa PGE poniesie nakłady 

inwestycyjne na poziomie  34 mld PLN 

 Poprawa efektywności uwolni dodatkowy 

potencjał finansowy  

 Grupa PGE jest gotowa do znacznych 

inwestycji w nowych obszarach biznesu, 

również za granicą 

 

 
2019 2018 2020 po 2020 2017 2016 2015 

34 mld PLN 

Energetyka Konwencjonalna - istniejące 

Energetyka Konwencjonalna - nowe Energetyka odnawialna Nowy biznes 

Dystrybucja 

Planowane nakłady inwestycyjne 

 Po 2020 roku Grupa PGE będzie realizować nowy program inwestycyjny, uzależniony od wybranych opcji strategicznych, 

potrzeb systemowych oraz nowego modelu rynku 



Wzmocnienie pozycji na rynku energii 

oraz bilansowanie łańcucha wartości 

Aktualizacja strategii GK PGE 

2020 

39% 

2015 

38% 

Utrzymanie pozycji lidera na 

rynku wytwarzania 

Bilansowanie pozycji  

w łańcuchu wartości 

 56 

 39 

2020 2015 

Produkcja  netto 

Sprzedaż odbiorcom końcowym 

TWh 

Aspiracja 

Udział GK PGE 
 Nowe moce konwencjonalne 

i odnawialne umocnią pozycję Grupy 

PGE na rynku wytwarzania energii 

 Celem Grupy PGE jest osiągnięcie po 

roku 2020 poziomu co najmniej 40% 

udziału w rynku wytwarzania  energii 

elektrycznej w kraju 

 Aspiracją GK PGE jest wzrost 

poziomu zbilansowania pozycji 

handlowej przy wzroście masy marży 
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Opcje strategiczne 

optymalny wybór 

Aktualizacja strategii GK PGE 

 Budowa pierwszej polskiej 

elektrowni jądrowej, po 

wypracowaniu modelu 

gwarantującego efektywność 

ekonomiczną inwestycji  

 Budowa ok. 1000 MW w morskich 

elektrowniach wiatrowych,  

w oparciu o aukcyjny system 

wsparcia  

 Zagospodarowanie nowych złóż 

węgla brunatnego, w przypadku 

istotnego złagodzenia polityki 

klimatycznej 

 

2020 2025 2030 

Zaostrzenie 

polityki 

klimatycznej 

Złagodzenie 

polityki 

klimatycznej 

 Morskie farmy 

wiatrowe 

Elektrownia Jądrowa   

 Nowoczesna energetyka węglowa 

HTR/ 

SMR* 

2035+ 

Opcje do rozważenia: 

34 

* SMR - Small Modular Reactors – małe modułowe reaktory jądrowe 

     HTR – High Temperature Reactors – reaktory wysokotemperaturowe 



Realizacja zdecydowanych działań 

w ramach Grupy PGE 

Aktualizacja strategii GK PGE 

Osiągnięcie celów regulacji jakościowej 

Opole, Turów: terminowa realizacja inwestycji we  

współpracy z partnerem 

Rozwój  portfela nowych usług i  produktów 

Program Poprawy Efektywności GK PGE 

Optymalizacja kanałów sprzedaży  

i obsługi klienta 

Poprawa struktury i sposobu zarządzania 

organizacją   

Rozwój segmentu kogeneracji we współpracy z partnerem  

Utrzymanie pozycji lidera w segmencie OZE 

Wdrożenie nowych modeli biznesowych 

EFEKTYWNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ 

ROZWÓJ NOWOCZESNEJ ENERGETYKI 

KONWENCJONALNEJ 

ROZWÓJ  NOWYCH TECHNOLOGII  

I MODELI BIZNESOWYCH 

Wdrożenie zintegrowanego systemu 

zarządzania majątkiem 

Rozwój centrów badawczo-rozwojowych 

Wdrożenie innowacji w segmentach wydobycia, 

wytwarzania i dystrybucji 

Nowe konwencjonalne moce wytwórcze 
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Maksymalizacja ROIC 

cel nadrzędny 

Aktualizacja strategii GK PGE 

EFEKTYWNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ 

ROZWÓJ NOWOCZESNEJ ENERGETYKI 

KONWENCJONALNEJ 

ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII  

I MODELI BIZNESOWYCH 

Opole 5&6  

Turów 11  

SAIDI, SAIFI   

Czas przyłączenia  

Kogeneracja 

Redukcja kosztów* 

kontrolowalnych  

Satysfakcja klienta

  

EBITDA  - Nowa działalność  

Odsetek udanych wdrożeń 

CAPEX IMO**  

Struktura 

organizacyjna 
Udział w rynku energii z OZE 

Współspalanie biomasy 

Elastyczność elektrowni i zagospodarowanie UPS 

3,5 mld PLN  

Nowy model 

>50% 

25%  

w 2030 

Nowy model rozwoju 

Terminowa  

realizacja 

-56% 

0,5 mld PLN  

*Suma redukcji w okresie 2016-2020  względem obecnych projekcji 

** Suma redukcji nakładów modernizacyjno-odtworzeniowych w okresie 2016-2020 

-40% 
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Realizacja strategii 

będzie uzależniona od warunków zewnętrznych   

Zwiększenie możliwości inwestycyjnych Grupy 

PGE pozwalające na realizację długoterminowej 

wizji rozwoju 

 Polityka energetyczna kraju wspierająca realizację  

misji i wizji GK PGE 

 Mechanizm wynagradzania za moc dyspozycyjną 

(rynek mocy) 

 Systemowe mechanizmy wsparcia nowych inwestycji 

 Wdrożenie uzgodnionych rozwiązań w zakresie 

darmowych uprawnień do emisji CO2 

Cykliczna aktualizacja Strategii w odpowiedzi na 

nowe szanse rynkowe 

Aktualizacja strategii GK PGE 
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Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („Spółka”, „GK PGE” lub „Grupa PGE”). Poprzez uczestnictwo w spotkaniu, na którym 

dokonywana jest prezentacja, lub poprzez czytanie slajdów prezentacji, zgadzają się Państwo przestrzegać poniższych ograniczeń. 

Niniejsza prezentacja nie stanowi i nie jest częścią i nie powinna być traktowana jako zaproszenie do sprzedaży lub zachęta lub zaproszenie do dokonania lub subskrypcji papierów 

wartościowych Spółki, którejkolwiek spółki holdingowej lub któregokolwiek z jej podmiotów zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji oraz nie stanowi zachęty do rozpoczęcia działalności 

inwestycyjnej. Żadna część tej prezentacji, ani fakt jej dystrybucji, nie powinny stanowić podstawy, i nie można się na nią powoływać, w związku z jakąkolwiek umową lub 

zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną. 

Działamy w branży, dla której trudno jest uzyskać precyzyjne informacje dotyczące rynku. Dane rynkowe oraz niektóre dane ekonomiczne oraz branżowe, jak i wykorzystane prognozy, 

oraz poczynione tutaj oświadczenia dotyczące naszej pozycji w branży, zostały oszacowane lub zaczerpnięte w oparciu o założenia uznane przez nas za uzasadnione i w oparciu  

o nasze własne badania, analizy przeprowadzone na nasze zlecenie przez osoby trzecie lub pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, branżowych lub ogólnych publikacji, takich jak 

gazety. 

Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej papierów wartościowych Spółki. 

Niniejsza prezentacja i wszelkie materiały rozprowadzane w związku z niniejszą prezentacją nie są skierowane do, lub przeznaczone do dystrybucji, lub do wykorzystania przez 

jakąkolwiek osobę fizyczna lub prawna, która jest obywatelem lub rezydentem lub która znajduje się w dowolnej jurysdykcji lokalnej, miejscowości, państwa, kraju lub innej, gdzie taka 

dystrybucja, publikowanie, udostępnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub rozporządzeniami lub wymagałoby rejestracji lub licencji w ramach danej jurysdykcji. 

Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie zawierają m.in. słowa „przewidywać”, „uważać”, „zamierzać”, „szacować”, „oczekiwać” oraz inne 

słowa o podobnym znaczeniu. Wszelkie zawarte w niniejszej Prezentacji stwierdzenia inne niż stwierdzenia faktów, jakie wystąpiły w przeszłości, w tym stwierdzenia dotyczące m.in. 

sytuacji finansowej Spółki, jej strategii biznesowej oraz planów i celów kierownictwa w zakresie działalności Spółki w przyszłości (w tym celów i planów w zakresie rozwoju usług  

i produktów Spółki) są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością  

i innych istotnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki i osiągnięcia Spółki będą istotnie odbiegać od wyników i osiągnięć przewidywanych w takich stwierdzeniach 

lub z nich wynikających. Podstawą stwierdzeń dotyczących przyszłości jest szereg założeń dotyczących obecnej i przyszłej strategii działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka 

będzie prowadzić działalność w przyszłości. Takie stwierdzenia są aktualne jedynie na dzień sporządzenia niniejszej Prezentacji. Spółka wyraźnie zastrzega, że nie ma obowiązku ani 

zamiaru przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszej Prezentacji, w przypadku 

zmiany oczekiwań Spółki w powyższym zakresie lub w związku ze zmianą sytuacji, okoliczności lub warunków stanowiących podstawę takich stwierdzeń. Spółka zwraca uwagę,  

że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia określonych wyników w przyszłości oraz że jej faktyczna sytuacja finansowa, strategia biznesowa oraz plany  

i cele kierownictwa w zakresie działalności Spółki w przyszłości mogą się istotnie różnić od sytuacji finansowej, strategii biznesowej oraz planów i celów kierownictwa określonych w lub 

wynikających z zawartych w niniejszej Prezentacji stwierdzeń dotyczących przyszłości. Ponadto, nawet jeżeli sytuacja finansowa Spółki, jej strategia biznesowa oraz plany i cele 

kierownictwa w zakresie działalności Spółki w przyszłości będą zgodne ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości zawartymi w niniejszej Prezentacji, takie wyniki lub zdarzenia nie 

stanowią prognozy wyników lub zdarzeń w przyszłych okresach. Spółka nie zobowiązuje się do weryfikowania ani potwierdzania stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani publikowania 

jakichkolwiek zmian dotyczących stwierdzeń dotyczących przyszłości, w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności, jakie wystąpią po dacie sporządzenia niniejszej prezentacji  

Zastrzeżenia prawne 
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Dziękujemy  

za uwagę 
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