W dniu 6 września 2016 roku Rada Nadzorcza PGE S.A. zatwierdziła przedstawioną przez Zarząd Spółki Aktualizację
Strategii Grupy Kapitałowej PGE w perspektywie 2020 roku. Aktualizacja ma na celu dostosowanie działań Grupy do
zmieniającego się otoczenia. Grupa w zaktualizowanym dokumencie adresuje również ryzyka i szanse związane m.in. ze
zmiennością cen paliw, kierunkami polityki klimatycznej, ewolucją modelu rynku oraz rozwojem nowych technologii.

Misja, wizja i cele nadrzędne
Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, misją Grupy PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność
dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Budowanie wartości dla akcjonariuszy i kluczowa
rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju to z kolei nadrzędne cele, które Grupa PGE będzie realizować.
Redefinicja misji GK PGE

Zaktualizowana wizja określa docelową pozycję Grupy PGE w czterech obszarach:

Lider wytwarzania, aktywnie wykorzystujący szanse rozwoju
Utrzymanie pozycji lidera wytwarzania wiąże się z osiągnięciem po 2020 roku poziomu co najmniej 40% udziału w rynku
wytwarzania energii elektrycznej w kraju. Grupa PGE będzie kontynuować realizację flagowych inwestycji w Opolu i Turowie
z możliwością udziału partnerów w tych projektach. Równocześnie będą analizowane kolejne inwestycje w energetykę
konwencjonalną w oparciu o nowy model rynku np. budowa nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra. Analizie zostanie
poddany również potencjał współspalania biomasy w źródłach wytwórczych należących do Grupy PGE w oparciu o nowy
system wsparcia OZE. Spółka będzie dokonywać w optymalnym zakresie modernizacji elektrowni i elektrociepłowni, aby
odpowiadały nowym normom emisji przemysłowych BAT (ang. BAT - Best Available Technology).
Jednocześnie w obszarze wytwarzania Grupa PGE będzie poszukiwać innowacyjnych rozwiązań, które będą stanowić o jej
przewadze konkurencyjnej oraz będzie redukować oddziaływanie na środowisko m.in. poprzez dostosowanie aktywów
wytwórczych do nowego modelu rynku energii, utrzymanie konkurencyjności wydobycia węgla brunatnego, redukcję emisji
SO2, NOx, pyłów i rtęci oraz zwiększenie efektywności zagospodarowania ubocznych produktów spalania.
Grupa PGE zamierza utrzymać pozycję lidera w segmencie OZE i w 2030 roku wytwarzać ok. 25% krajowej produkcji
energii z OZE. Aby osiągnąć ten ambitny cel Grupa PGE zamierza m.in. zrealizować najbardziej zaawansowane projekty
lądowych farm wiatrowych, morską farmę wiatrową o mocy ok. 1.000 MW oraz zwiększyć zaangażowanie w segment źródeł
rozproszonych. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od sukcesu w aukcyjnym systemie wsparcia, zbudowania
innowacyjnego modelu finansowania i wdrożenia nowych modeli biznesowych dla segmentu mikroinstalacji.
Aspiracja Grupy PGE w krajowej produkcji energii z OZE.

Aby utrzymać pozycję lidera wytwarzania w długim terminie, Grupa PGE dysponuje trzema opcjami strategicznymi, dzięki
czemu może dokonać optymalnego wyboru w kontekście przyszłej polityki klimatycznej:
- budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, po wypracowaniu modelu gwarantującego efektywność ekonomiczną
inwestycji
- budowa ok. 1.000 MW w morskich elektrowniach wiatrowych, w oparciu o aukcyjny system wsparcia,
- nowoczesna energetyka węglowa, w tym zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego, w przypadku istotnego
złagodzenia polityki klimatycznej.
Opcje strategiczne

Niezawodny i aktywny dostawca mediów i usług
W obszarze dystrybucji realizowane inwestycje mają skutkować wzrostem niezawodności dostaw oraz obniżeniem
wskaźników SAIDI i SAIFI do 2020 roku względem roku 2015 o 56%, a średniego czasu przyłączenia odbiorcy o 40%.
Realizacja celów jakościowych wspomagana będzie m.in. przez rozwój systemów monitorowania jakości energii,
inteligentnego opomiarowanie pracy sieci i jej automatyzację oraz budowę systemu transmisji cyfrowej.
W obszarze sprzedaży Grupa PGE zamierza skoncentrować się na wzmacnianiu relacji z klientami poprzez rozwój wiedzy
o ich potrzebach. W odpowiedzi na zidentyfikowane oczekiwania Grupa PGE będzie rozszerzać swoją ofertę m.in. o nowe
produkty i usługi komplementarne do energii elektrycznej oraz rozwijać nowe kanały sprzedaży i komunikacji.

Najbardziej efektywna i elastyczna grupa energetyczna w Polsce
Efektywność kosztowa i operacyjna Grupy PGE jest jednym z kluczowych warunków realizacji pozostałych celów
strategicznych. Elastyczność natomiast jest konieczna dla uzyskania zdolności szybkiego reagowania na wyzwania,
pojawiające się w otoczeniu Grupy PGE.

Dzięki poprawie efektywności Grupa PGE planuje osiągnąć w 2020 roku roczną redukcję prognozowanych 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. Poprawa efektywności będzie realizowana w każdej linii biznesowej Grupy.
Suma redukcji kosztów kontrolowalnych w latach 2016-2020.

Poprawa efektywności operacyjnej realizowana będzie zarówno w strukturze organizacyjnej jak i w procesach. Zmiany
w strukturze organizacyjnej mają na celu przygotowanie Grupy PGE do rozwoju w najbardziej perspektywicznych obszarach
biznesowych, eliminację pokrywających się funkcji oraz uproszczenie struktur organizacyjnych. Zmiany te realizowane będą
m.in. poprzez standaryzację i optymalizację funkcji wsparcia na poziomie całej Grupy PGE, wdrożenie mechanizmów
sprawnego tworzenia nowych linii biznesowych oraz wydzielenie linii biznesowej „Kogeneracja”. Optymalizacja procesów
dotyczyć będzie wszystkich procesów w Grupie PGE skupiając się na podniesieniu efektywności kanałów sprzedaży i
obsługi klienta oraz wsparciu procesów przez nowoczesne systemy IT.
Ponadto, w ciągu najbliższych czterech lat planowane nakłady modernizacyjno-odtworzeniowe mają zostać zredukowane
w stosunku do prognoz o około 500 mln PLN. Będzie to możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu systemu zintegrowanego
zarządzania majątkiem produkcyjnym. Ujednolicone podejście do planowania wydatków na majątek produkcyjny pozwoli na
obniżenie kosztów utrzymania majątku i CAPEX przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
Wzrost elastyczności Grupy PGE osiągnięty będzie głównie dzięki mechanizmom monitorowania otoczenia i szybkiego
reagowania na zmiany, współpracy z partnerami zewnętrznymi, ośrodkami naukowymi i akademickimi oraz przyspieszeniu
procesów decyzyjnych, analitycznych i raportowych. Do podnoszenia elastyczności organizacji przyczyni się również
uproszczenie struktur organizacyjnych w oddziałach segmentu dystrybucji oraz wydzielenie specjalistycznych funkcji.

Lider rozwoju nowych modeli biznesowych i segmentów działalności
Zaktualizowana strategia kładzie szczególny nacisk na rozwijanie nowych modeli biznesowych i segmentów działalności.
Będzie to możliwe m.in. dzięki zaangażowaniu się Grupy PGE we współpracę nad rozwojem i komercjalizacją nowych
technologii z wiarygodnymi partnerami o kompetencjach pozwalających na uzyskanie synergii oraz przewagi
konkurencyjnej. Wsparcie Grupy PGE może polegać na zaangażowaniu finansowym, merytorycznym lub organizacyjnym,
w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. Wśród nowych rozwiązań technologicznych będących w obszarze
zainteresowania Grupy PGE są m.in. magazyny energii, elektromobilność, technologia power to gas, skroplony gaz ziemny LNG, energetyka rozproszona, inteligentne rozwiązania zintegrowane oraz budowa instalacji zgazowania węgla.
Zaangażowanie w rozwój i komercjalizację nowych technologii pozwoli Grupie PGE wprowadzić na rynek nowoczesną
i kompleksową ofertę dla klienta, obejmującą m.in. fotowoltaikę, elektromobilność, inteligentne rozwiązania dla domów, gaz
ziemny i zarządzanie popytem. Nowoczesna i kompleksowa oferta przyczyni się do dywersyfikacji źródeł przychodów Grupy
PGE.
Grupa PGE zamierza budować markę lidera na rynku efektywności energetycznej. Nowa działalność typu ESCO (ang.
ESCO – Energy Saving Company) zapewni klientom korzyści z tytułu m.in. obniżenia kosztów zużycia energii, zapewnienia
ciągłości dostaw i poprawy wizerunku. Pozwoli to Grupie PGE na budowę długoterminowych, korzystnych relacji z klientami
takimi jak np. przemysł, jednostki samorządu terytorialnego lub odbiorcy indywidualni.
W celu rozwoju nowych rozwiązań i technologii w Grupie PGE powstanie centrum badawczo-rozwojowe oraz laboratorium

demonstracyjne PGE Lab.

Inwestycje
W latach 2016 - 2020 roku Grupa PGE poniesie nakłady inwestycyjne na poziomie ~ 34 mld PLN, w tym ponad 10 mld PLN
na toczące się projekty w Opolu i Turowie. W związku z kończącymi się programami modernizacji od 2016 roku spadnie
poziom wydatków na istniejące moce w Energetyce Konwencjonalnej. Po zakończeniu budowy flagowych projektów Grupa
PGE będzie gotowa do znacznych inwestycji w nowych obszarach biznesu, również za granicą. Po 2020 roku Grupa PGE
będzie realizować nowy program inwestycyjny, uzależniony od wybranych opcji strategicznych, potrzeb systemowych oraz
nowego modelu rynku.
Planowane nakłady inwestycje Grupy PGE

Wartości GK PGE
Strategia Grupy PGE realizowana będzie w zgodzie z wartościami Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność oraz zasadami
codziennej pracy zawartymi w Kodeksie etyki GK PGE. Grupa PGE jest organizacją odpowiedzialną społecznie i świadomą
swojego wpływu na otoczenie, dlatego w swoich działaniach PGE koncentruje się na ograniczaniu wpływu na środowisko,
działaniu w oparciu o zasady etyczne oraz zaangażowaniu na rzecz lokalnych społeczności zapewniających zrównoważony
rozwój biznesu.

Pliki do pobrania
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