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PGE Ventures z nagrodą Złote Laury Niepodległej 2018 [grudzień 2018]
PGE Ventures, spółka z Grupy PGE, została uhonorowana nagrodą Złote Laury Niepodległej 2018 w kategorii: Inwestor
Korporacyjny Venture Capital. Złote Laury Niepodległej to inicjatywa redakcji magazynu Manager, której celem jest
przybliżenie procesu budowy i rozwoju polskiej gospodarki, a także wskazanie przedsiębiorstw, organizacji, placówek
naukowo-badawczych oraz instytucji, które w tym procesie odegrały i odgrywają najważniejszą rolę.

PGE ponownie w gronie spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT
Index [grudzień 2018]
12 grudnia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie po raz dwunasty ogłosiła skład indeksu spółek odpowiedzialnych
społecznie - RESPECT Index. PGE Polska Grupa Energetyczna została po raz kolejny zakwaliﬁkowana do indeksu, w
którym jest obecna nieprzerwanie od 2011 roku.
Nowy skład indeksu będzie obowiązywał od 27 grudnia 2018 roku. W 2018 roku w skład indeksu weszła rekordowa liczba 31 spółek, w tym dwóch debiutantów, a także jedna spółka, która wróciła do indeksu po rocznej nieobecności. W indeksie
RESPECT znajdują się wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania, w zakresie
tzw. czynników ESG (z ang. environmental, social responsibility, governance), czyli czynników środowiskowych,
społecznych oraz szeroko pojętego ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami.

PGE Nowa Energia wyróżniona w rankingu „Lider Elektromobilności 2018”
[grudzień 2018]
PGE Nowa Energia została wyróżniona w rankingu „Lider Elektromobilności 2018” opracowanym przez Polskie
Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) i ﬁrmę doradczą PwC. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas Szczytu
Klimatycznego COP24 w Katowicach.
Zgodnie z uzasadnieniem PGE Nowa Energia została wyróżniona za wdrażanie nowych technologii i modeli biznesowych w
energetyce, ambitne plany rozwoju infrastruktury ładowania, realizację projektów pilotażowych oraz aktywną współpracę z
polskimi samorządami.

PGE z tytułem „Strażnika Pamięci” [listopad 2018]
PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała tytuł „Strażnik Pamięci” przyznawany przez redakcję tygodnika Do Rzeczy.
Wyróżnienie jest potwierdzeniem zaangażowania Grupy w działania na rzecz kultywowania pamięci historycznej. Nagroda
„Strażnik Pamięci” przyznawana jest twórcom i instytucjom, które podejmują nieszablonowe działania oraz inicjatywy
kultywujące pamięć o bohaterach i wydarzeniach historycznych, przyczyniając się w ten sposób do szerzenia wiedzy o
polskiej historii.

PGE laureatem nagrody „Firma 100-lecia Niepodległości” w kategorii duża
firma [listopad 2018]
PGE Polska Grupa Energetyczna została wyróżniona w plebiscycie „Firma 100-lecia Niepodległości”, zorganizowanym
przez Gazetę Polską. W konkursie nagrodzone zostały ﬁrmy, które mogą pochwalić się bardzo długą historią działalności,
nawiązującą do tradycji budowy gospodarczego fundamentu niepodległości. PGE otrzymała nagrodę w kategorii duża firma.

Nagroda Innowatora WPROST dla ITPOE [październik 2018]
PGE Polska Grupa Energetyczna została wyróżniona za projekt Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii
w Rzeszowie. PGE otrzymała nagrodę Innowatora WPROST w kategorii „Energetyka”. Innowatory Wprost to nagroda
przyznawana od 2011 roku dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Od 2014 roku podstawą
do wyróżnienia tych, którzy inwestują w innowacje, jest badanie Innovation Research. W ramach badania weryﬁkowane są
nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w innowacje i ich praktyczne zastosowanie w biznesie.

PGE z najlepszym raportowaniem rocznym w 2017 r. [październik 2018]

Raportowanie roczne PGE zostało uznane za najlepsze w Polsce w kategorii „Przedsiębiorstwa” w konkursie „The Best
Annual Report 2017”. Dodatkowo Grupa PGE zajęła trzecie miejsce w kategorii najlepszych raportów zintegrowanych.

Energetycy z Grupy PGE uhonorowani odznaczeniami Ministra Energii
[wrzesień 2018]
Odznaczenia Ministra Energii dla zasłużonych energetyków zostały wręczone 27 września podczas uroczystej gali "Polska
Energia w 100-lecie Niepodległości", która odbyła się w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej. Pracownicy z sektora
energetyki i górnictwa uhonorowani odznaczeniami w uznaniu szczególnych zasług nadanymi przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę oraz ministerialnymi odznaczeniami „Za zasługi dla energetyki”, „Za zasługi dla górnictwa RP” i „Zasłużony
dla przemysłu naftowego i gazowniczego”. Wśród odznaczonych znaleźli się pracownicy Grupy Kapitałowej PGE.

PGE na podium Rankingu Odpowiedzialnych Firm [czerwiec 2018]
Grupa PGE zajęła trzecie miejsce w klasyﬁkacji generalnej tegorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz
pierwsze miejsce w kategorii: paliwa, energetyka i wydobycie. PGE przystąpiła do Rankingu Ranking Odpowiedzialnych
Firm jest uznawany za najbardziej prestiżowy i wiarygodny ranking w Polsce, powstający na podstawie analizy
zaangażowania polskich przedsiębiorstw w działalność CSR.

PGE z najlepszymi Relacjami Inwestorskimi w Polsce [czerwiec 2018]
PGE zajęła pierwsze miejsce w rankingu najlepszych Relacji Inwestorskich w Polsce opracowywanym przez Extel oraz
trzecie miejsce w rankingu dla Europy Środkowo-Wschodniej. Działania prowadzone przez PGE w zakresie komunikacji z
inwestorami zostały docenione również przez IR Magazine. PGE otrzymała nominacje do europejskich nagród w kategorii
najlepszej komunikacji w zakresie ESG (Environmental, Social, Governance) za publikację raportu zintegrowanego za 2016
rok oraz najlepszą komunikację z inwestorami w trakcie transakcji kapitałowej przy okazji zakupu aktywów EDF w Polsce.

Grupa PGE kolejny raz nagrodzona "Srebrnym Listkiem CSR" Polityki [maj
2018]
PGE już po raz trzeci otrzymała „Srebrny Listek CSR” przyznawany przez tygodnik Polityka oraz Deloitte. Wyróżnienie jest
potwierdzeniem odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu. W tym roku w konkursie wzięło udział aż 115
przedsiębiorstw. Laureaci zostali wybrani na podstawie przeprowadzonej wśród ﬁrm ankiety na temat społecznej
odpowiedzialności biznesu.

PGE z Orłem „Wprost” [maj 2018]
Już trzeci rok z rzędu PGE została nagrodzona Orłem „Wprost”. Grupa była bezkonkurencyjna wśród przedsiębiorstw o
największym średnim zysku netto w województwie mazowieckim.
Orły „Wprost” to nagrody przyznawane ﬁrmom, samorządom i wybitnym osobom, które wnoszą szczególny wkład w rozwój
swojego regionu, gospodarki, a także całego kraju. Przyznawane są w dwóch kategoriach – najwyższy średni procentowy
wzrost zysku netto oraz najwyższy zysk netto.

PGE wśród najlepszych pracodawców w Polsce [kwiecień 2018]
PGE Polska Grupa Energetyczna znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych pracodawców w Polsce według badania
Randstad Employer Brand Research. Jest to najbardziej kompleksowa analiza marek pracodawców i czynników, które
wpływają na ich atrakcyjność. W Polsce odbywa się po raz ósmy. W tej edycji wzięło udział blisko 6 tysięcy pracujących,
poszukujących zatrudnienia i uczących się osób, w wieku od 18 do 65 lat. PGE zajęła w 2018 r. miejsce w pierwszej
dziesiątce, umacniając tym samym pozycję stabilnego i pożądanego przez pracowników miejsca pracy.

PGE z nagrodą „Producent roku” w konkursie Liderzy Świata Energii
[kwiecień 2018]
PGE Polska Grupa Energetyczna została laureatem konkursu Liderzy Świata Energii w kategorii „Producent roku” za
zakończone sukcesem przejęcie aktywów francuskiego EDF w Polsce – jedną z największych transakcji w sektorze
elektroenergetycznym w ostatnich latach na krajowym europejskim rynku. Transakcja przejęcia EDF Polska, która weszła w
skład Grupy PGE i zmieniła nazwę na PGE Energia Ciepła, została sfinalizowana 13 listopada 2017 r.

PGE najlepsza wśród spółek przemysłowych w XI edycji RESPECT Index
[luty 2018]

Grupa PGE otrzymała najwyższy wynik wśród spółek z kategorii „przemysł” notowanych w indeksie RESPECT warszawskiej
Giełdy Papierów Wartościowych. PGE jest obecna w tym indeksie nieprzerwanie od 2011 roku.

PGE ponownie w gronie RESPECT Index [grudzień 2017]
PGE Polska Grupa Energetyczna, wraz z 27 innymi spółkami, została zakwaliﬁkowana do indeksu spółek odpowiedzialnych
społecznie, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach XI edycji RESPECT Index. PGE jest
obecna w tym indeksie nieprzerwanie od 2011 roku.
W indeksie RESPECT znajdują się wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania, w
zakresie tzw. czynników ESG (z ang. environmental, social responsibility, corporate governance), czyli czynników
środowiskowych, społecznych oraz szeroko pojętego ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami.

PGE nagrodzona za „Raport roczny 2016” [październik 2017]
PGE Polska Grupa Energetyczna zajęła trzecie miejsce w kategorii głównej konkursu „The Best Annual Report 2016”.
Ponadto wyróżnienie Związku Maklerów i Doradców za największą wartość analityczną otrzymał internetowy raport roczny
PGE, który publikowany jest w formie „Raportu zintegrowanego Grupy Kapitałowej PGE”.

„Nowy Impuls 2017” dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej [październik
2017]
PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała wyróżnienie „Nowy Impuls 2017” za realizację bloku gazowo-parowego w
Elektrociepłowni Gorzów. Dzięki wykorzystaniu gazu z polskich źródeł lokalnych jest to szczególna inwestycja zarówno pod
względem ekonomicznym, jak i technologicznym, wykorzystująca efektywną, niskoemisyjną technologię.
Nagrody wręczono podczas XIV Kongresu Nowego Przemysłu w Warszawie.

PGE najbardziej zaufanym dostawcą energii dla firm [czerwiec 2017]
Po raz drugi polscy przedsiębiorcy wybrali marki, które cieszą się ich największym zaufaniem. W kategorii „dostawca energii
dla ﬁrm” bezkonkurencyjna okazała się PGE. Plebiscyt Marka Godna Zaufania 2017 zorganizował miesięcznik My Company
Polska.
W kategorii „dostawca energii dla ﬁrm” aż co czwarty respondent jako markę godną zaufania wskazał PGE. Tym samym
grupa PGE w drugiej edycji badania My Company Polska zadebiutowała na najwyższym stopniu podium, jako marka znana i
ceniona, której można i warto zaufać.

Grupa PGE kolejny raz nagrodzona "Srebrnym Listkiem CSR" Polityki [maj
2017]
PGE po raz drugi otrzymała „Srebrny Listek CSR” przyznawany przez tygodnik Polityka oraz Deloitte. Wyróżnienie jest
potwierdzeniem odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu. Grupa PGE znalazła się wśród laureatów już po raz
trzeci.

PGE z Brązowym Spinaczem za akcję „Daj się oświecić” [grudzień 2016]
Kampania „Daj się oświecić” została nagrodzona w prestiżowym konkursie branży public relations, w kategorii event
społeczny. Kategoria obejmuje projekty zwracające uwagę na ważne cele i problemy społeczne.
Celem projektu było uświadomienie klientom technik jakimi posługują się nieuczciwi sprzedawcy energii elektrycznej oraz
uczulenie, by czytali umowy, które zamierzają podpisać.

PGE ponownie w gronie RESPECT Index [grudzień 2016]
PGE znalazła się wśród 25 spółek, które weszły w skład jubileuszowej, dziesiątej edycji RESPECT Index - indeksu spółek
odpowiedzialnych społecznie, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do RESPECT Index kwalifikowane są wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania
w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w zakresie
czynników ekologicznych, społecznych i etycznych. PGE jest obecna w gronie odpowiedzialnych spółek nieprzerwanie od
2011 roku.

„Top Marka 2016” – PGE po raz kolejny najpopularniejszą marką w branży

[październik 2016]
PGE Polska Grupa Energetyczna, dzięki największej liczbie punktów przyznanych za zasięg i liczbę publikacji, po raz
kolejny otrzymała tytuł wizerunkowego lidera branży energetycznej. Badanie „Top Marka 2016” zostało przeprowadzone
przez miesięcznik „Press” i PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

PGE z nagrodą "The Best Annual Report 2015" [październik 2016]
PGE Polska Grupa Energetyczna zajęła trzecie miejsce w kategorii głównej rankingu najlepszych raportów rocznych oraz
wyróżnienie dla sprawozdania finansowego w konkursie „The Best Annual Report 2015”.
Kapituła konkursu przyznała PGE trzecią nagrodę za najlepszy raport roczny w kategorii „Przedsiębiorstwa”. Przedmiotem
oceny ekspertów w kategorii głównej było sprawozdanie zarządu spółki, sprawozdanie ﬁnansowe oraz raport roczny
publikowany w internecie. PGE otrzymała również wyróżnienie za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR w rocznym
sprawozdaniu finansowym spółki.

PGE z „Orłem Wprost 2016” [czerwiec 2016]
PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała statuetkę „Orła Wprost 2016” w kategorii ﬁrm o największym średnim zysku
netto w województwie mazowieckim. „Orły Wprost” to nagrody, które traﬁają do ﬁrm w sposób szczególny zasłużonych dla
swoich regionów. Przyznawane są w dwóch kategoriach - najwyższy średni wzrost oraz najwyższy zysk netto.

PGE z najlepszymi Relacjami Inwestorskimi w Europie ŚrodkowoWschodniej [czerwiec 2016]
PGE Polska Grupa Energetyczna zajęła pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu Relacji Inwestorskich w Europie
Środkowo-Wschodniej opracowywanym przez Extel Thomson Reuters, a Jakub Frejlich, Dyrektor Biura Relacji
Inwestorskich w PGE, otrzymał nagrodę indywidualną dla najlepszego IR-owca w regionie.
Extel Thomson Reuters jest najbardziej reprezentatywnym rankingiem relacji inwestorskich w Europie. Metodologia badania
oparta jest o głosy oddawane przez inwestorów profesjonalnych zarządzających funduszami oraz analityków giełdowych z
domów maklerskich i banków.

PGE na podium wśród „Liderów Polskiej Gospodarności 2016” [czerwiec
2016]
PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała Brązowy Laur w kategorii „Pracodawca 2016 roku” w rankingu „Liderzy Polskiej
Gospodarności”.
W pierwszej edycji rankingu organizowanego przez „Gazetę Bankową” wyróżniono polskich przedsiębiorców, polityków,
menedżerów i naukowców, którzy w tym roku przyczynili się do budowania pozytywnego wizerunku polskich spółek i
instytucji zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ekomural na Zaporze Solińskiej ze „srebrem” w konkursie Innovation AD
[maj 2016]
„Projekt Zapora”, czyli ogromny mural na zaporze w Solinie stworzony tylko przy użyciu wody pod ciśnieniem, zdobył dwie
nagrody w konkursie Innovation AD. PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała „srebro” w kategoriach „Touchpoint” i
„Open”.

PGE na podium w zestawieniu 200 największych polskich firm [maj 2016]
PGE Polska Grupa Energetyczna znalazła się na 3. miejscu opublikowanej przez tygodnik „Wprost” „Listy 200 największych
polskich firm”. Tym samym awansowała o jedną pozycję w stosunku do ubiegłorocznej edycji rankingu.

PGE z godłem „Firmy Przyjaznej Klientowi” [luty 2016]
Spółka PGE Obrót, zajmująca się w Grupie Kapitałowej PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych, już po raz trzeci
otrzymała prestiżowy laur przyznawany przez klientów. Uznanie zdobyła za profesjonalizm oraz solidną, skuteczną i
uprzejmą obsługę.

PGE po raz kolejny w gronie RESPECT Index [grudzień 2015]

PGE Polska Grupa Energetyczna już po raz siódmy znalazła się wśród spółek wchodzących w skład RESPECT Index –
zestawienia przedsiębiorstw prowadzących działalność w oparciu o zasady odpowiedzialności społecznej.
W skład RESPECT Index wchodzą spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie
ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, dbające równocześnie o aspekty ekologiczne, społeczne i
etyczne. Nazwa wskaźnika pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: responsibility (odpowiedzialność), ecology
(ekologia), sustainability (zrównoważony rozwój), participation (współuczestnictwo), environment (środowisko), community
(społeczności) i transparency (przejrzystość).

PGE na podium w konkursie „Liderzy Filantropii” [listopad 2015]
PGE Polska Grupa Energetyczna zajęła trzecie miejsce w zestawieniu ogólnym oraz pierwsze wśród ﬁrm z branży
energetycznej w tegorocznym konkursie „Liderzy Filantropii”. Grupa została wyróżniona za przekazanie na cele
charytatywne 6 049 147 złotych, co dało jej trzecie miejsce w zestawieniu ogólnym i tym samym awans o jedno miejsce w
stosunku do zestawienia z poprzedniego roku.
„Liderzy Filantropii” to wyróżnienie przyznawane ﬁrmom, które przekazały w minionym roku najwięcej środków na cele
społeczne. Organizatorem rankingu „Liderzy Filantropii” jest Forum Darczyńców.

PGE wśród największych przedsiębiorstw energetycznych świata – Platts
Top 250 [październik 2015]
PGE Polska Grupa Energetyczna znalazła się na 79 miejscu prestiżowego rankingu Platts Top 250 Global Energy Company
Rankings 2015. Tegoroczne zestawienie największych ﬁrm raﬁneryjnych i energetycznych świata zostało opublikowane 27
października w Singapurze.
Platts Top 250 to coroczny ranking oceniający wyniki ﬁnansowe ﬁrm raﬁneryjnych i energetycznych działających na całym
świecie. Zestawienie powstaje od 2002 roku i sporządzane jest w oparciu o kluczowe wskaźniki – wartość aktywów,
przychodu, zysku i zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Eko mural w Solinie z nagrodą na Golden Drum 2015 [październik 2015]
Projekt ekologicznego muralu, który powstał na zaporze w Solinie tylko przy użyciu wody pod ciśnieniem, został nagrodzony
podczas tegorocznej edycji festiwalu reklamowego Golden Drum. Agencja Scholz & Friends odpowiedzialna za
przygotowanie projektu na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej otrzymała nagrodę „Silver Drum” w kategorii
„Outdoor”.
O nagrody w konkursie Golden Drum 2015 walczyło 256 agencji z 25 państw Europy Środkowo – Wschodniej, które zgłosiły
w sumie 1208 kampanii. „Eko mural” był jednym z sześciu polskich projektów nagrodzonych podczas festiwalu.

PGE nagrodzona "Innowatorem WPROST 2015" [październik 2015]
PGE Polska Grupa Energetyczna znalazła się wśród ﬁrm nagrodzonych INNOWATORAMI WPROST 2015. Nagrody
wręczono podczas uroczystej gali, która była zwieńczeniem V edycji rankingu najbardziej innowacyjnych polskich
przedsiębiorstw prowadzonego przez tygodnik „Wprost”.
Statuetki INNOWATORÓW przyznawane są od 2011 r. i traﬁają do najlepszych ﬁrm w najbardziej dynamicznych sektorach
gospodarki: energetyce, farmacji, przemyśle, budownictwie, usługach dla biznesu, telekomunikacji i IT, ﬁnansach oraz
nauce.

„Top Marka 2015” – PGE po raz kolejny najpopularniejszą marką w branży
[październik 2015]
PGE Polska Grupa Energetyczna, dzięki największej liczbie punktów przyznanych za liczbę publikacji oraz ich zasięg, po
raz kolejny może przypisać sobie tytuł wizerunkowego lidera branży energetycznej. Badanie „Top Marka 2015” zostało
przeprowadzone przez miesięcznik „Press” i PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

PGE wśród laureatów „Listków CSR” Polityki [maj 2015]
PGE Polska Grupa Energetyczna uzyskała „Biały Listek CSR” przyznawany przez tygodnik Polityka oraz Deloitte. To
kolejne potwierdzenie kompleksowego podejścia PGE do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Laureaci zostali wybrani
na podstawie przeprowadzonej wśród ﬁrm ankiety na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i badania audytowego.
Pytania formularza zostały przygotowane w oparciu o zagadnienia normy ISO 26 000. Dotyczyły siedmiu najważniejszych
dla zrównoważonego rozwoju aspektów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony
środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.

PGE z tytułem „Filar Budżetu” [maj 2015]
PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała tytuł „Filar Budżetu”, czyli wyróżnienie przyznawane przez redakcję dziennika
Rzeczpospolita przedsiębiorstwom odprowadzającym najwyższe podatki. Okazją do wręczenia wyróżnień było ogłoszenie
Listy 500 – zestawienia największych polskich ﬁrm, w którego pierwszej piątce po raz kolejny znalazła się Grupa Kapitałowa
PGE.

Oddziały PGE mocnymi filarami polskiej gospodarki [kwiecień 2015]
Cztery oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zostały laureatami rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2014.
Doceniono je za dobre wyniki, wpływ na rozwój regionu, a także zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej. Pierwsze
miejsca w swoich regionach zajęły Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra, natomiast
drugie miejsca przyznano Elektrowni Turów i Elektrowni Opole.
Ranking Filary Polskiej Gospodarki organizowany jest przez „Puls Biznesu" przy współpracy czołowej agencji badawczej
Millward Brown SMG/KRC. Jest pierwszym w Polsce katalogiem dużych ﬁrm, odgrywających czołową rolę w
poszczególnych województwach.

PGE Obrót z tytułem "Handlowiec Roku" [kwiecień 2015]
W konkursie Lider Świata Energii PGE Obrót zdobyła tytuł „Handlowiec Roku”. To nagroda przyznana m.in. za działanie
zgodnie z Dobrymi Praktykami Sprzedawców Energii Elektrycznej Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) oraz za wysoką
jakość obsługi.

Platynowe Megawaty dla PGE i Jubileuszowy Megawat dla Prezesa Marka
Woszczyka [luty 2015]
PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała statuetkę „Platynowy Megawat” za największą aktywność na rynkach energii
elektrycznej w roku 2014. Wyróżnienie za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród domów maklerskich
w ubiegłym roku otrzymała także jedna ze spółek grupy – PGE Dom Maklerski. Z okazji piętnastolecia swojej działalności
Towarowa Giełda Energii przyznała również nagrody specjalne – „Jubileuszowe Megawaty”. Jednym z laureatów został
Marek Woszczyk – Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
Uroczystość wręczenie statuetek odbyła podczas gali zorganizowanej z okazji piętnastolecia działalności Towarowej Giełdy
Energii – głównej platformy giełdowego hurtowego obrotu energią elektryczną.

PGE z tytułem "Tego, który zmienia polski przemysł" [luty 2015]
PGE Polska Grupa Energetyczna została uhonorowana tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł” przyznawanym przez
redakcję miesięcznika gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.
Uroczystość przyznania tytułów odbyła się podczas gali wieńczącej Forum Zmieniamy Polski Przemysł. PGE Polska Grupa
Energetyczna została wyróżniona w kategorii „Wielkie inwestycje energetyczne” za projekt Opole II, czyli budowę nowych,
wysokosprawnych bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW. Jest to największy projekt inwestycyjny w Polsce po
roku 1989, a wartość kontraktu na jego budowę wynosi 11,6 mld zł brutto.

SAP Quality Awards in the Business Transformation [grudzień 2014]
Wdrażany w Grupie Kapitałowej PGE - w obszarze Rachunkowość i Logistyka oraz Zarządzanie Kapitałem Ludzkim –
Program SAP, zdobył złoty medal w prestiżowym konkursie SAP Quality Awards in the Business Transformation.
Realizowany projekt został uznany przez międzynarodowe jury obradujące w Pradze za najlepsze wdrożenie w Europie
Środkowo Wschodniej. Wyróżnienie to kwaliﬁkuje GK PGE do dalszej rywalizacji w obszarze Europy, Środkowego Wschodu
i Afryki.

PGE wśród spółek Respect Index [grudzień 2014]
PGE Polska Grupa Energetyczna, już po raz szósty, znalazła się wśród spółek wchodzących w skład Respect Index,
zestawienia przedsiębiorstw prowadzących działalność w oparciu o zasady odpowiedzialności społecznej. Ósma odsłona
indeksu 24 spółek, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zaczęła obowiązywać od 22 grudnia
2014 r.
W skład Respect Index wchodzą wyłącznie ﬁrmy giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w
zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w zakresie
czynników ekologicznych, społecznych i etycznych. Zakwaliﬁkowanie się do Respect Index, który jest pierwszym tego typu
zestawieniem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, zostało poprzedzone szczegółowym badaniem ankietowym w

trzech obszarach: środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym. Odpowiedzi poddano weryﬁkacji zewnętrznego
audytora, którym była ﬁrma Deloitte. Prowadzenie działalności w oparciu o najwyższe standardy etyki i poszanowanie
środowiska naturalnego idzie w parze z osiąganymi wynikami finansowymi.

"Złoty Laur Super Biznesu” w kategorii ochrona środowiska [grudzień 2014]
Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego podejmowane przez PGE Polską Grupę Energetyczną zostały
docenione przez redakcję Super Biznesu, dodatku ekonomicznego do dziennika Super Express. Podczas uroczystej gali,
która odbyła się 8 grudnia, nagrodę Złoty Laur „Super Biznesu” przedstawiciel PGE odebrał z rąk Stanisława Gawłowskiego,
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Wysoka pozycja w konkursie „Liderzy Filantropii” [listopad 2014]
PGE Polska Grupa Energetyczna zajęła czwarte miejsce w zestawieniu ogólnym oraz pierwsze wśród ﬁrm z branży
energetycznej w tegorocznym konkursie „Liderzy Filantropii”. Jest to wyróżnienie przyznawane ﬁrmom, które przekazały w
minionym roku najwięcej środków na cele społeczne. Organizatorem rankingu „Liderzy Filantropii” jest Forum Darczyńców.
PGE Polska Grupa Energetyczna została wyróżniona za przekazanie na cele charytatywne 5 138 603 złotych, co dało jej
czwarte miejsce w zestawieniu ogólnym i tym samym awans o jedno miejsce w stosunku do zestawienia z poprzedniego
roku.

"Perła Polskiej Gospodarki" [listopad 2014]
PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” zajmując 1 miejsce w kategorii „Perły Wielkie”
w XII edycji rankingu organizowanego przez redakcję anglojęzycznego magazynu ekonomicznego POLISH MARKET. Perły
Polskiej Gospodarki to coroczne zestawienie polskich ﬁrm przygotowywane przez redakcję magazynu POLISH MARKET
przy współpracy merytorycznej Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie.

„Ambasador Sportu 2014” [październik 2014]
Statuetka została wręczona podczas V Charytatywnej Gali Sportu i Biznesu Fundacji im. Feliksa Stamma Warszawskie
Wieczory Olimpijskie. Wyróżnienie jest wyrazem docenienia działań PGE Polskiej Grupy Energetycznej na rzecz sportu.
Warszawskie Wieczory Olimpijskie - Charytatywna Gala Sportu i Biznesu organizowana jest corocznie przez Fundację im.
Feliksa Stamma pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Urzędu
m.st. Warszawy i Stadionu Narodowego. W gali biorą udział osobistości świata sportu, kultury i biznesu. Przedsiębiorcy
wspierający sport są wyróżniani tytułem i statuetką „Ambasador sportu”. W roku 2014 oprócz PGE statuetki otrzymali także
m.in. Stephane Antiga i siatkarze reprezentacji Polski, Apoloniusz Tajner i Włodzimierz Szaranowicz.

Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki dla Prezesa Marka Woszczyka
[październik 2014]
Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, został nagrodzony Laurem Białego Tygrysa Polskiej
Energetyki – ENERGIA 2014. Wyróżnienia zostały wręczone podczas gali wieńczącej konferencję ENERGETYKON 2014.
Kapituła osiemnastej odsłony konkursu, w której zasiedli laureaci poprzednich edycji, przyznała Markowi Woszczykowi,
Prezesowi Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Laur Białego Tygrysa Energetyki – ENERGIA 2014 za wybitny
wkład w rozwój polskiej energetyki.

"Nowy Impuls 2014" [październik 2014]
PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała tytuł „Nowy Impuls 2014” przyznawany przez redakcje Miesięcznika
Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl. Wyróżnienia zostały wręczone 13 października podczas wieczornej gali
wieńczącej pierwszy dzień XI Kongresu Nowego Przemysłu.
„Nowy Impuls 2014” to tytuł przyznawany ﬁrmom, instytucjom i osobom, które wykazują się innowacyjnym podejściem do
prowadzonych projektów oraz wnoszą nową jakość do polskiej gospodarki i sektora paliwowo-energetycznego. Zdaniem
kapituły konkursu jedną z takich ﬁrm wskazujących nowe trendy i wyznaczającą kierunki pozytywnych zmian jest PGE
Polska Grupa Energetyczna, która otrzymała wyróżnienie za budowę dwóch bloków opalanych węglem kamiennym w
Elektrowni Opole.

Top Marka 2014 [wrzesień 2014]
W rankingu Top Marka 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna uzyskała najlepszy w branży energetycznej wynik za liczbę
informacji w prasie i Internecie oraz ich zasięg. Badanie zostało przeprowadzone przez miesięcznik „Press” i PRESSSERVICE Monitoring Mediów. Na temat PGE Polskiej Grupy Energetycznej w prasie ukazało się 12810 tekstów. Najwięcej

artykułów – 10914 – miało wydźwięk neutralny, 1733 publikacje były pozytywne, zaś za negatywne uznano 163. PGE
Polska Grupa Energetyczna jest także najpopularniejszą marką energetyczną w Internecie. Na jej temat ukazało się 70227
publikacji, z czego 68 proc. na witrynach ogólnopolskich.
Celem badania jest wyłonienie wizerunkowych liderów z sektorów cieszących się największym zainteresowaniem prasy i
Internetu. W tegorocznej, siódmej edycji badania, analizą objęto ponad 315 tys. publikacji prasowych oraz prawie 1,2 mln
materiałów z Internetu, które ukazały się od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

PGE wśród największych firm Europy Środkowej [wrzesień 2014]
PGE Polska Grupa Energetyczna zajęła dziesiąte miejsce w rankingu „CE TOP 500” przygotowywanym przez ﬁrmę Deloitte
i dziennik Rzeczpospolita . Tegoroczna, ósma edycja „CE TOP 500”, została opublikowana na łamach Rzeczpospolitej 2
września br. Jest to raport zawierający zestawienie 500 największych ﬁrm Europy Środkowej i Ukrainy. PGE Polska Grupa
Energetyczna kolejny rok z rzędu uplasowała się w pierwszej dziesiątce rankingu.

Tytuł „Złotego Herolda” dla Prezesa Marka Woszczyka [wrzesień 2014]
Honorowy tytuł „Złotego Herolda” został przyznany Prezesowi PGE Polskiej Grupy Energetycznej przez Radę Programową
XX Forum Teleinformatyki . Okazją do wyróżnienia „Złotej Dwudziestki”, czyli podmiotów i osób, które współtworzą historię
Forum Teleinformatyki, była jego jubileuszowa, dwudziesta edycja.

PGE Obrót – „Firma Przyjazna Klientowi” [luty 2014]
PGE Obrót otrzymała godło „Firma Przyjazna Klientowi”, o przyznaniu którego decydują tylko i wyłącznie Klienci. Spółkę
doceniono za profesjonalizm oraz solidną i uprzejmą obsługę.
„Firma Przyjazna Klientowi” to program badawczo-certyﬁkacyjny, którego celem jest ocena satysfakcji Klientów i
prawdopodobieństwo rekomendacji Firmy. To nagroda przyznawana na podstawie wyników niezależnych badań
przeprowadzanych przez Organizatora projektu – Fundację Obserwatorium Zarządzania, instytucję z otoczenia biznesu
zajmującą się problemami przedsiębiorczości, wdrażaniem innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu.

Relacje Inwestorskie PGE: trzecie w Polsce, wysoko w Europie
Relacje Inwestorskie PGE (RI PGE) zajęły trzecie miejsce w rankingu relacji inwestorskich prowadzonych przez polskie
spółki w 2013 r. Badanie zostało przeprowadzone przez IR Magazine. Wysoką pozycję RI PGE zajęły także w skali
europejskiej – szóste miejsce wśród 27 spółek sektora elektroenergetycznego na Starym Kontynencie. W kategorii
Corporate governance and disclosure policy RI PGE zajęły najwyższe miejsce wśród polskich ﬁrm i bardzo wysokie, bo aż 8
miejsce w Europie.

PGE Obrót S.A. na pierwszym miejscu
W rankingu Największych Firm Podkarpacia „Złota Setka" PGE Obrót S.A. zajęła niekwestionowane pierwsze miejsce
uzyskując w 2013 r. ponad 13,5 mld zł przychodów ze sprzedaży. Ranking organizowany jest już od 13 lat. Pierwsze edycje
konkursu odbywały się z inicjatywy Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. Od ośmiu lat patronat nad wydarzeniem
objął dziennik Nowiny.

PGE Dystrybucja największą firmą Lubelszczyzny
W rankingu 100 największych ﬁrm Lubelszczyzny organizowanym przez Dziennik Wschodni, PGE Dystrybucja zwyciężyła w
pięciu kategoriach: Największa Firma, Największy Inwestor, Firma z Największym Zyskiem Brutto oraz Największy
Pracodawca.

Mecenas Sportu Wolnej Polski
GK PGE została uhonorowana w plebiscycie "Sportowy Sukces 25-lecia Wolnej Polski". Nagrodę przyznano z okazji 25
rocznicy wyborów 4 czerwca. Laureatami zostały osoby i instytucje, które przyczyniły się do rozsławienia Polski w świecie
sportu, oraz budowały jej tożsamość na tym polu. Nagrodę przyznało Ministerstwo Sportu i Turystyki, Telewizja Polska oraz
Przegląd Sportowy.

Nagroda dla PGE za program Akademia PGE
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała nagrody w
konkursie "Świadomy Pracodawca" PARP uhonorował PGE za program Akademia PGE – projekt szkoleniowy podnoszący
kompetencje pracowników, zrealizowany przy współﬁnansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 20112013. Akademia PGE jest największym jak do tej pory projektem szkoleniowym zrealizowanym dla pracowników wszystkich

linii biznesowych Grupy PGE. Przez ponad dwa lata niemal cztery tysiące pracowników różnego szczebla podnosiło swoje
kompetencje w obszarze finansów, zarządzania, umiejętności negocjacji i obsługi klienta.

Fundacja PGE "Energia z Serca" nagrodzona na Europower
15 kwietnia 2014 roku podczas Wielkiej Gali Liderów Świata Energii Fundacja PGE „Energia z Serca” została nagrodzona w
kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Celem konkursu jest wyróżnienie ludzi, ﬁrm i przedsięwzięć, które w
znaczący sposób wpływają na rozwój sektora energetycznego w Polsce. Kapituła Konkursu nagrodziła Fundację PGE
„Energia z Serca” za wspieranie lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości opieki
medycznej oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

I miejsce w kategorii Energetyka w rankingu Top Marka 2013
Wyniki badań zostały ogłoszone 30 września 2013 roku przez miesięcznik „Press” i PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.
W tegorocznej, szóstej już edycji badania, przeanalizowano publikacje o pięciu najczęściej wymienianych markach z
dziesięciu najczęściej opisywanych branż. W kategorii Energetyka pierwsze miejsce zajęła PGE Polska Grupa
Energetyczna. Nasza marka uzyskała najwyższą sumę punktów ze wszystkich pięćdziesięciu liderów wyłonionych w
badaniu oraz najwięcej punktów za liczbę publikacji i zasięg w sektorze.

Relacje inwestorskie PGE najlepsze w Polsce
PGE otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii Corporate Best for Investor Relations in Poland - najlepiej prowadzonych
relacji inwestorskich w Polsce w ramach badania przeprowadzonego przez Thomson Reuters Extel w 2013 roku. Ponadto
Przemysław Wasilewski, kierujący RI w PGE, otrzymał nagrodę dla osoby najlepiej prowadzącej relacje inwestorskie w
Polsce. Wyniki badania prowadzonego przez Thomson Reuters Extel uznawane są za jeden z najważniejszych rankingów
oraz jako źródło wiedzy o najlepszych praktykach na rynku kapitałowym.

PGE na 4 miejscu w międzynarodowym rankingu Top 100 Idealny
Pracodawca
Polska Grupa Energetyczna znalazła się na 4 miejscu w międzynarodowym rankingu Top 100 organizowanym przez
Universum w obszarze: Inżynieria. Badanie mierzy poziom atrakcyjności pracodawcy na rynku rekrutacji w stosunku do
innych konkurencyjnych pracodawców. Ranking powstaje w wyniku niezależnych nominacji samych studentów.

Fundacja PGE „Energia z serca” z nagrodą portalu Cashcom.pl
Fundacja PGE „Energia z serca” zdobyła nagrodę portalu Cashcom.pl za szczególne zaangażowanie w działalność CSR.
Portal Cashcom.pl przyznał fundacji nagrodę w kategorii „Zaangażowanie społeczne” doceniając skuteczne integrowanie
działań o charakterze ekonomicznym, społecznym i proekologicznym.

Fundacja PGE „Energia z serca” doceniona w raporcie Gazety Finansowej
Fundacja PGE „Energia z serca” została wyróżniona w raporcie „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu” tygodnika Gazeta
Finansowa. Jury XV edycji doceniło fundację PGE za umiejętne łączenie działalności biznesowej z zaspakajaniem potrzeb
społeczeństwa i ochroną środowiska.

Perła Polskiej Gospodarki
I miejsce w rankingu Perły Polskiej Gospodarki, w branży infrastrukturalnej.Nagrodę przyznali redakcja Polish Market i
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Innowator 2012 dla PGE w kategorii energetyka
Nagroda w rankingu najbardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw przygotowywanym przez Instytut Nauk
Ekonomicznych PAN i redakcję „Wprost”.

TOP MARKA 2012 – zwycięstwo PGE w kategorii marek energetycznych
Coroczny ranking najczęściej i najlepiej opisywanych marek przygotowywany przez miesięcznik „Press” oraz agencję
informacyjną „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”.

„Złota Setka” – I miejsce dla PGE Obrót S.A.

Ranking Największych Firm Podkarpacia organizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie oraz Małopolski
Instytut Gospodarczy. Wyniki publikowane są na łamach największego dziennika regionalnego – Nowiny. Nagrodę
przyznano w 2012 r.

Pracodawca Godny Naśladowania – Medal dla PGE GiEK S.A. o. Elektrownia
Turów
Medal Federacji Związków Pracodawców Energetyki Polskiej za konsekwentny rozwój i modernizację ﬁrmy, tworzenie
dobrego wizerunku pracodawcy, zapewnianie stabilizacji materialnej i zawodowej mieszkańcom regionu oraz dbałość o
poszanowanie środowiska naturalnego. Nagrodę przyznano w 2011 r.

Filary Polskiej Gospodarki – I miejsce w województwie łódzkim dla PGE GiEK
S.A. oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Ranking przygotowany przez „Puls Biznesu” i czołową agencję badawczą. Firmy wyróżnione jako Filary Polskiej Gospodarki
charakteryzują się stabilnością, mają znaczący udział w rozwoju regionu jako pracodawcy wspierający i promujący
zatrudnienie i umożliwiają rozwój przedsiębiorczości, są zaangażowane w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
Nagrodę przyznano w 2011 r.

