PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
1. Podstawowe informacje
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym producentem i dostawcą energii
elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie
Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego),
wytwarzaniu energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne
dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji.
W obecnym kształcie PGE istnieje od 2007 r. Największą przewagą konkurencyjną Spółki jest jej
pionowa integracja oraz obecność w niemal całym łańcuchu wartości w energetyce (z wyjątkiem
przesyłu energii, którym zajmuje się spółka PSE Operator). Działalność Polskiej Grupy
Energetycznej koncentruje się na następujących obszarach: Energetyka Konwencjonalna, Obrót
Hurtowy, Dystrybucja, Sprzedaż Detaliczna, Energetyka Odnawialna. Jedną z najważniejszych
zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój. PGE jest firmą godną
zaufania, która działa w oparciu o najwyższe standardy korporacyjne.
Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2009 r. wyniosła 53,8 TWh netto. Grupa
Kapitałowa PGE zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada 12,4 GW zainstalowanych mocy
"wytwórczych.
Aby umocnić pozycję lidera rynkowego w Polsce, a także znaleźć się w europejskiej czołówce,
PGE realizuje kompleksową strategię rozwoju. Do 2012 r. Spółka
zamierza przeznaczyć na inwestycje 38,9 mld zł, z czego ponad 20 % tych środków stanowić będą
nakłady na rozwój odnawialnych źródeł energii. Oprócz realizacji programu inwestycyjnego,
wśród głównych celów PGE na najbliższe lata znajdują się:
• Konsolidacja Grupy Kapitałowej PGE, która dzięki stworzeniu 6 głównych spółek
odpowiedzialnych za poszczególne segmenty działalności, tj: Energetyka Konwencjonalna
(wydobycie i wytwarzanie), Energetyka Jądrowa, Energetyka Odnawialna, Obrót Hurtowy,
Dystrybucja i Sprzedaż Detaliczna znacznie poprawi efektywność działania i zarządzania
organizacją.
• Ekspansja krajowa i zagraniczna polegająca na budowie nowych mocy wytwórczych i
modernizacji istniejących. PGE nie wyklucza także akwizycji w Polsce oraz w kraj ach Europy
Środkowej i Wschodniej (w tym w Niemczech).
• Rozwój energetyki jądrowej w Polsce. W styczniu 2009 r. polski Rząd powierzył PGE
budowę dwóch elektrowni jądrowych o planowanej mocy 3 000 MW każda. Według założeń
pierwsza z nich zostanie uruchomiona w 2020 roku.
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