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Spis treści
Raport, który mają Państwo przed sobą, powstał dzięki współpracy wielu osób – pracowników Grupy PGE. 
Wspólnie z nami tworzyli go (w kolejności alfabetycznej): 
Andrzej Abramczyk PGE Dystrybucja SA • Andrzej Adamczyk PGE Dystrybucja SA • Artur Adamczyk PGE O.K.K. sp. z o.o. • Michał Affeltowicz PGE EO SA 
• Katarzyna Banaszczak Exatel SA • Edyta Barcikowska PGE Dom Maklerski SA • Łukasz Bentkowski PGE SA • Rafał Bertrand PGE EJ1 sp. z o.o. 
• Mirosław Biskup PGE Dystrybucja SA • Agnieszka Bobrowska-Balter PGE SA • Elżbieta Borkowska Exatel SA • Piotr Brzeski PGE SA 
• Anna Brzozowska PGE O.K.K. sp. z o.o • Piotr Budynek PGE GiEK SA • Grzegorz Bunda PGE Systemy SA • Mariusz Buraczyński PGE SA • Maciej Burny PGE SA 
• Paweł Byra Exatel SA • Marcin Caban PGE Dystrybucja SA • Agnieszka Cabaj PGE SA • Dorota Chandavoine PGE EJ 1 sp. z o.o. • Adrian Charzyński PGE SA 
• Sławomir Chmiel PGE GiEK SA • Marek Chomka PGE SA • Sławomir Chwała PGE Dystrybucja SA • Danuta Cichocka PGE Obrót SA • Piotr Cudny PGE SA 
• Ilona Czarnecka PGE O.K.K. sp. z o.o. • Beata Czyżewska PGE Obrót SA • Marta Czyżewska PGE GiEK SA • Patrycja Długoszek PGE Systemy SA
• Grażyna Dłutowska PGE SA • Krzysztof Dragan PGE SA • Piotr Drożdżyk PGE SA • Robert Dzianach PGE Systemy SA • Paweł Dusza PGE GiEK SA
• Tomasz Eksmond PGE EO SA • Małgorzata Falińska PGE O.K.K. sp. z o.o. • Bartosz Fedurek PGE SA • Sławomir Ferenc PGE GiEK SA
• Marcin Filipek PGE Obrót SA • Jakub Frejlich PGE SA • Rafał Furczyński PGE GiEK SA • Aleksander Galos PGE EJ1 sp. z o.o. • Jan Gamrat PGE SA
• Bernard Gaworczyk PGE SA • Łukasz Gągała PGE GiEK SA • Dorota Gąsiorowska Exatel SA • Marcin Gierczak PGE Dystrybucja SA 
• Maria Giza PGE Obrót SA • Witold  Gnieciak PGE GiEK SA • Krzysztof Gotowicki PGE SA • Marek Grabowski Exatel SA • Adam Hempel PGE SA 
• Mirosław Henc PGE GiEK SA • Marcin Hetman PGE Dystrybucja SA • Elżbieta Jacak PGE EO SA • Dorota Jakubowska-Jędrzejczak PGE Obrót SA 
• Tomasz Jarmicki PGE SA • Łukasz Jędrzejczyk PGE Dom Maklerski SA • Krzysztof Jonczak PGE SA • Jakub Jóźwiak PGE SA 
• Paulina Kaczmarek PGE Systemy SA • Bartłomiej Kalisiewicz PGE SA • Maciej Kapczyński PGE GiEK SA • Marek Kapella PGE GiEK SA 
• Joanna Karp PGE EO SA • Barbara Karwowska-Nowak Exatel SA • Katarzyna Kazała PGE SA • Zyta Kempa PGE SA • Krzysztof Kępa PGE SA 
• Łukasz Kępa PGE SA • Jolanta Kilijańska PGE GiEK SA • Bogdan Kmin PGE Obrót SA • Anna Kołacz PGE SA • Piotr Komosa PGE EO SA 
• Marta Kosowska-Rzepka PGE SA • Marcin Kostrzewa-Pisarek Exatel SA • Hubert Kostrzyński PGE SA • Kamila Kowalik PGE Obrót SA • Jan Koza PGE Obrót 
• Justyna Koza PGE Systemy SA • Katarzyna Kozłowska Exatel SA • Paweł Kozłowski Exatel SA • Monika Krauze PGE Dom Maklerski SA 
• Marek Krawczyk PGE Dystrybucja SA • Ewa Książek-Galewska PGE Dystrybucja SA • Agnieszka Kubacka PGE Obrót SA • Anna Kubanek PGE Obrót SA 
• Michał Kucaj PGE EO SA • Magdalena Kula PGE GiEK SA • Izabela Kulpa PGE SA • Krzysztof Kurczak PGE Dystrybucja SA • Katarzyna Kurpiewska PGE SA 
• Kamil Kuźmiak PGE EO SA • Krystian Kwiecień PGE GiEK SA • Barbara Leszczyńska PGE SA • Katarzyna Lewandowska PGE SA 
• Jerzy Łapiński PGE Obrót SA • Michał Łochowski PGE SA • Adam Łuniewski PGE SA • Ewa Maciaszek PGE GiEK SA • Marek Maciaś PGE EO SA 
• Iwona Maciejewska PGE GiEK SA • Dariusz Maciołek PGE SA • Michał Marcinkowski PGE SA • Monika Marciszewska PGE Obrót SA 
• Agnieszka Martyniuk PGE Obrót SA • Jarosław Masiarek PGE GiEK SA • Arnold Masin PGE GiEK SA • Bożena Matuszczak-Królak PGE Dystrybucja SA 
• Iwona Matuszewska PGE SA • Krzysztof Mikucki PGE Obrót SA • Renata Milczarska PGE SA • Mariusz Miłak PGE GiEK SA • Agnieszka Mirkowska PGE SA 
• Grzegorz Mirosław PGE Dystrybucja SA • Dariusz Młynarski PGE Obrót SA • Monika Morawiecka PGE SA • Karolina Morzy PGE EO SA 
• Krzysztof Muszyński PGE Obrót SA • Łukasz Nagrodkiewicz PGE SA • Beata Nawrot-Miler PGE GiEK SA • Artur Niezgoda Exatel SA 
• Kazimierz Nowocin PGE Obrót SA • Ewa Olborska PGE Obrót SA • Robert Oleśkiewicz PGE Dystrybucja SA • Beata Osiecka PGE SA 
• Magdalena Ozga-Grądz PGE Dystrybucja SA • Agnieszka Partyka PGE SA • Paweł Pasławski PGE GiEK SA • Agnieszka Pawelska PGE SA 
• Dariusz Pawlak PGE Systemy SA • Marcin Pawlak PGE Dystrybucja SA • Łukasz Pawlik PGE Obrót SA • Krzysztof Pużuk PGE Obrót SA
• Joanna Piątkowska-Spławińska PGE SA • Magdalena Piegat PGE SA • Anna Pietrasik PGE SA • Katarzyna Piotrowska PGE EO SA • Maja Piotrowska PGE SA
• Marta Płoskońska PGE SA • Renata Polak PGE Obrót SA • Konrad Radziszewski PGE Dystrybucja SA • Rafał Ratajczyk PGE GiEK SA • Andrzej Rozbicki PGE SA 
• Maria Różycka Exatel SA • Agnieszka Sadowska PGE SA • Robert Sander PGE Obrót SA • Jacek Sawicki PGE SA • Tomasz Sawicki PGE Dystrybucja SA
• Ewa Sejbuk PGE SA • Katarzyna Siwka PGE GiEK SA • Michał Skiba PGE SA • Marlena Skrzydłowska PGE Obrót SA • Paweł Słojewski PGE GiEK SA
• Katarzyna Smolińska PGE Systemy SA • Michał Smyk PGE SA • Edyta Smyła PGE Dystrybucja SA • Marcin Sobczak PGE SA • Mirosław Sołtysiak PGE SA
• Katarzyna Stącel PGE Obrót SA • Robert Stachoń PGE Obrót SA • Anna Stanis PGE SA • Iwona Stanisławek PGE Dystrybucja SA
• Wioletta Starczewska PGE GiEK SA • Leszek Stawski PGE SA • Artur Sternik PGE SA • Jacek Suska PGE Systemy SA • Agnieszka Szczekala PGE Obrót SA
• Maciej Szczepaniuk PGE SA • Daniel Szczęsny PGE SA • Agnieszka Szczukiewicz PGE SA •  Michał Szymajda PGE EO SA • Konrad Śliwa PGE Obrót SA
• Kazimierz Świst PGE EO SA • Leszek Tlałka PGE GiEK SA • Dariusz Trocha PGE GiEK SA • Irena Trzyna PGE Obrót SA • Karolina Tyniec-Margańska PGE SA
• Emilia Walendzik PGE SA • Karol Warakomski PGE EO SA • Przemysław Wasilewski PGE SA • Marek Wdowiak PGE GiEK SA • Ewa Wiater PGE EO SA
• Aleksandra Wilińska PGE SA • Michał Włodarski PGE SA • Katarzyna Włodek-Makos PGE EJ1 sp. z o.o. • Krzysztof Wojas PGE GiEK SA
• Małgorzata Wojtas PGE Dystrybucja SA • Urszula Woronowicz PGE SA • Ewa Wrońska PGE SA • Piotr Wróbel PGE Obrót SA • Mariola Wyglądała PGE EO SA
• Patrycja Zaborek Fundacja PGE – Energia z Serca • Joanna Zając PGE EJ1 sp. z o.o. • Adam Zimny PGE Obrót SA • Barbara Zonik PGE EJ1 sp. z o.o.
• Joanna Żurawska PGE SA • Monika Żurawska PGE SA

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, poświęcony czas i dzielenie się swoją wiedzą,
Agnieszka Zawartko, Dyrektor Zarządzający ds. Komunikacji i Marketingu PGE SA
Andrzej Stangret, p.o. Dyrektora Komunikacji Korporacyjnej PGE SA
oraz Wydział CSR Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PGE SA:
Dorota Borkowska, Barbara Kowalczuk, Magdalena Pachulska

Podziękowania

Więcej na stronie
www.gkpge.pl

A-Z
Sprawdź 
w słowniku

Więcej informacji
na innej stronie raportuG4

Wskaźniki GRI 
G4-17 do G4-27
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przedstawiamy pierwszy raport społecznej 
odpowiedzialności biznesu Grupy 
Kapitałowej PGE. Publikacja, oczekiwana 
przez naszych kluczowych interesariuszy, 
obejmuje działania firmy na przestrzeni 
dwóch lat – 2013 i 2014. 

Jednym z głównych celów raportu jest 
podkreślenie znaczenia zrównoważonego 
rozwoju w działalności Grupy PGE.
Od 2008 roku jesteśmy m.in. członkiem 
Global Compact – największej na świecie 
inicjatywy na rzecz odpowiedzialności 
korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju. 
Od 2011 roku należymy też do grona spółek 
notowanych w Respect Index na GPW 
w Warszawie, który zrzesza spółki 
prowadzące działalność w oparciu o wysokie 
standardy zarządzania w zakresie ładu 
korporacyjnego, relacji z inwestorami,
a także w obszarze aspektów ekologicznych, 
społecznych i etycznych.

Konsekwentnie prowadzimy aktywną politykę 
środowiskową – modernizując nasze elek-
trownie i elektrociepłownie zmniejszamy ich 
oddziaływanie na otoczenie, inwestujemy 
w odnawialne źródła energii oraz rekultywu-
jemy tereny po zakończeniu naszej 
działalności w danym regionie. 

Raport, który trzymają Państwo w rękach, 
prezentuje, w jaki sposób integrujemy cele 
społecznej odpowiedzialności ze strategią 
biznesową. Jesteśmy przekonani, że 
tworzenie przejrzystej kultury organizacyjnej, 

Marek Woszczyk
Prezes Zarządu 
PGE Polska Grupa Energetyczna SA

dobrych relacji z pracownikami oraz 
klientami, a także działania na rzecz 
środowiska naturalnego budują wartość 
organizacji. 

Jesteśmy największą oraz najbardziej 
rentowną grupą energetyczną w Polsce. 
Fundamentem przyjętej w 2014 roku Strategii 
GK PGE na lata 2014-2020 jest jak 
najefektywniejsze zarządzanie łańcuchem 
wartości w procesie wydobycia węgla 
brunatnego oraz wytwarzania, dystrybucji 
i obrotu energią elektryczną. Zgodnie z naszą 
strategią, od 2015 roku chcemy przeznaczać 
minimum 1,5 proc. zysku netto rocznie na 
działalność w obszarze badań i rozwoju. 
W tym celu już w 2014 roku wdrożyliśmy 
program zarządzania innowacyjnością, 
podpisaliśmy list intencyjny z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju w sprawie 
współpracy przy projektach badawczo-
-rozwojowych oraz poszerzyliśmy grono 
uczelni, z którymi współpracujemy. 

Rozpoczęliśmy także realizację kilku 
inwestycji wpływających na bezpieczeństwo 
energetyczne Polski, m.in. budowę nowych, 
wysokosprawnych bloków nr 5 i 6 w Opolu, 
które zaspokoją potrzeby energetyczne 
ponad 4 mln gospodarstw domowych.
W Turowie ruszyła budowa wysokospraw-
nego bloku, który w przyszłości wytworzy 
energię dla ok. 1 mln gospodarstw 
domowych. Uruchomiliśmy kolejne farmy
wiatrowe i staliśmy się liderem energetyki 
wiatrowej w Polsce. 

Podjęliśmy również wiele działań mających 
na celu ograniczenie emisyjności naszych 
aktywów wytwórczych, a w konsekwencji 
ich wpływu na środowisko naturalne. 
W Elektrowni Opole oddaliśmy do 
eksploatacji kolejną instalację redukcji 
emisji tlenków azotu. W Elektrowni Turów 
rozpoczęliśmy budowę instalacji do 
ograniczania emisji tlenków siarki. 
Prowadziliśmy prace na rzecz rozwoju 
energetyki atomowej w Polsce oraz programy 
edukacyjne związane z tym zagadnieniem.

Dbamy o poziom satysfakcji naszych 
klientów. W Biurach Obsługi Klienta pojawili 
się Ambasadorzy Jakości. Wprowadziliśmy 
jeden wspólny dla całego kraju numer 
Conctact Center. W ramach współpracy 
sektorowej wzięliśmy udział w kampanii 
„Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię!”.

Pragniemy rozwijać działalność na pła-
szczyźnie społecznej odpowiedzialności 
biznesu i być w stałym kontakcie z otocze-
niem, czego przejawem jest m.in. niniejszy 
raport. 

Zachęcam do lektury.

Szanowni Państwo, 
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PGE jest największą w Polsce grupą sektora elektroenergetycznego, 

największym producentem oraz kluczowym dostawcą energii elektrycznej

dla gospodarstw domowych i firm w kraju. Jesteśmy pionowo zintegrowanym, 

świadczącym kompleksowe usługi przedsiębiorstwem, obecnym w pełnym   

łańcuchu wartości energetyki: od wydobycia, poprzez wytwarzanie zarówno 

z konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł energii, po dystrybucję 

oraz sprzedaż. 

Łańcuch wartości Grupy PGE

Produkcja energii elektrycznej 
[TWh]

41 623

2013

57,04

31,78

36,95

30 145

3 971

40 344

2014

54,84

32,54

39,64

28 137

3 657

Liczba pracowników

Dystrybucja energii 
[TWh]

Sprzedaż energii 
odbiorcom końcowym 

[TWh]

Przychody ze sprzedaży 
[mln PLN]

Skonsolidowany zysk netto 
[mln PLN]

Kluczowe liczby

PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna SA

Wydobycie węgla brunatnego, 
wytwarzanie energii elektrycznej 
i ciepła w źródłach konwencjo-
nalnych oraz przesyłanie 
i dystrybucja ciepła

PGE Energia Natury SA, 
PGE Energia Odnawialna SA

Wytwarzanie energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych 
(elektrownie wodne i wiatrowe) 
oraz w elektrowniach szczytowo-
-pompowychPGE Polska Grupa Energetyczna SA

Obrót hurtowy energią elektryczną 
i produktami powiązanymi oraz 
paliwami

Wydobycie i energetyka konwencjonalna

Świadczenie usług dostaw 
energii elektrycznej

do odbiorców końcowych 
za pomocą sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych 
wysokich, średnich 

i niskich napięć

PGE Dystrybucja SA

anzcilated żadezrpS

Sprzedaż energii 
elektrycznej

do odbiorców 
końcowych

PGE Obrót SA

Stan na dzień 31.12.2014
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Nasza misja: 

Nasze wartości:

z energią tworzymy wartość i budujemy bezpieczną przyszłość

 współpraca i otwartość, pasja i determinacja oraz bezpieczeństwo i odpowiedzialność

O PGE w skrócie

Działalność Grupy Kapitałowej PGE jest 
zorganizowana w pięciu podstawowych 
segmentach: Energetyka Konwencjonalna, 
Energetyka Odnawialna, Obrót Hurtowy, 
Dystrybucja oraz Sprzedaż Detaliczna. 

Centrum korporacyjnym Grupy jest spółka 
PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE SA). 
Kluczowymi spółkami Grupy PGE są:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
(PGE GiEK), PGE Dystrybucja, PGE Obrót, 

PGE Energia Odnawialna (PGE EO)
i PGE Energia Natury (PGE EN). W skład 
Grupy wchodzi również spółka PGE EJ 1, 
odpowiedzialna za przygotowanie
i realizację projektu budowy pierwszej 
polskiej elektrowni jądrowej. Kolejną spółką 
jest PGE Dom Maklerski, który w grudniu 
2014 r. uzyskał koncesje na prowadzenie 
usług w zakresie handlu towarami 
giełdowymi: energią elektryczną, prawami 
majątkowymi i paliwami oraz instrumentami 
finansowymi na rzecz podmiotów obecnych 
na rynku giełdowym i pozagiełdowym 
energii w regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej i w wybranych krajach 
Unii Europejskiej. 

W ramach GK PGE działają spółki 
świadczące usługi informatyczne
(PGE Systemy), telekomunikacyjne 
(Exatel) oraz spółki świadczące usługi 
pomocnicze na rzecz kluczowych spółek 
grupy. W 2015 r. powstała spółka 
świadcząca usługi księgowo-kadrowe
(PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa).

Naszą działalność prowadzimy głównie 
w Polsce. Dwie z naszych spółek, PGE
Trading GmbH z siedzibą w Berlinie oraz 
PGE Sweden AB, prowadzą działalność poza 
granicami kraju i nie są objęte niniejszym 
raportem.

Ponad 54% naszych mocy wytwórczych 
produkuje energię elektryczną w oparciu 
o węgiel brunatny. W naszym łańcuchu 
wartości posiadamy dwie kopalnie tego 
surowca. Inwestujemy także w elektrownie 
oparte na węglu kamiennym. Przykładem 
takiego działania jest budowa bloków 
5 i 6 w Elektrowni Opole. Rozwijamy także 
segment Energetyka Odnawialna, 
który na koniec 2014 roku stanowił prawie 
16% wszystkich 
w Grupie PGE (z uwzględnieniem elektrowni 
szczytowo-pompowych).

mocy zainstalowanych 

2013

wiatr
węgiel kamienny   
węgiel brunatny   

gaz ziemny   biomasa   
woda

54,65%

26,25%

12,68%

0,55%

3,59%
2,28%

2014

54,16%

26,18%

12,78%

0,60%

3,80%
2,48%

Moc zainstalowana [ ], 
według rodzaju wykorzystywanego surowca

MW

Lokalizacja naszych najważniejszych obiektów

Jagniątkowo
Karnice

Resko

Wojciechowo
Żarnowiec

Porąbka-Żar

Dolna Odra

Gorzów Wlkp.

Bydgoszcz
Białystok

Warszawa
Dychów

Turów

Opole

Bełchatów

Kielce

Solina

Galicja

Rzeszów

Zamość

LublinKamieńsk

Łódź

Skarżysko-Kamienna

Zgierz

Pelplin Malbork

Żuromin

Kisielice

ENERGETYKA
KONWENCJONALNA

Bełchatów
PGE Górnictwo i Energetyka

Konwencjonalna SA

CENTRUM KORPORACYJNE
SPRZEDAŻ HURTOWA

Warszawa
PGE Polska Grupa
Energetyczna SA

ENERGETYKA JĄDROWA
Warszawa

PGE EJ 1 sp. z o.o.

ENERGETYKA 
ODNAWIALNA

Warszawa
PGE Energia

Odnawialna SA
PGE Energia Natury SA

SPRZEDAŻ DETALICZNA
Rzeszów

PGE Obrót SA

DYSTRYBUCJA 
Lublin

PGE Dystrybucja SA

sieć dystrybucyjna
elektrownie wodne

elektrownie wiatrowe
kopalnie węgla 
brunatnegoelektrownie konwencjonalne

i elektrociepłownie

lokalizacje oddziałów PGE Dystrybucja
lokalizacje oddziałów PGE Obrót

Legenda:

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona 
i podzielona [w tys. PLN]* 

Przychody 
(wszystkie przychody i zyski ujęte 
w sprawozdaniu finansowym)

Koszty

Wynagrodzenia i świadczenia

Płatności na rzecz inwestorów

Płatności na rzecz państwa

Inwestycje w społeczności

Wartość zatrzymana

31 261 853

18 661 664

4 308 471

1 609 941

4 143 432

81 520

2 456 824

2013 2014

30 082 888

16 808 389

4 827 469

2 060 931

3 463 840

64 253

2 858 006

* Dane wyliczone zgodnie z metodyką Global Reporting Initiative na podstawie danych raportowanych w ramach
skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGE za 2013 i 2014 rok.
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Zmiany struktury własnościowej spółki 
w latach 2013-2014

Skarb Państwa Pozostali

Stabilny rozwój 

W czerwcu 2013 roku spółka wyemitowała 
obligacje krajowe na łączną kwotę 1 mld zł. 
Zainteresowanie inwestorów ponad trzy-
krotnie przekroczyło kwotę oferowanych 
papierów wartościowych. 

Środki z emisji obligacji zostały 
wykorzystane na zakup farm wiatrowych od 
spółek DONG oraz Iberdrola.

W maju 2014 roku spółka PGE Sweden AB 
(spółka zależna od PGE SA) ustanowiła 
Program Emisji Euroobligacji do kwoty
2 mld EUR. Zadłużenie z tytułu emisji 
Euroobligacji na koniec 2014 roku wyniosło 
638 mln EUR. Gwarantem obligacji emitowa-
nych przez PGE Sweden AB jest PGE SA.

PGE posiada stabilne oceny wiarygodności kredytowej 
nadane przez dwie wiodące międzynarodowe 

agencje ratingowe – Fitch oraz Moody’s.

Baa1

stabilna

2 września 2009 r.

-

26 maja 2014 r.

A2

Rating długoterminowy spółki

Perspektywa ratingu

Data nadania ratingu

Data ostatniego potwierdzenia ratingu

Data ostatniej zmiany ratingu

Rating długoterminowy Polski

Moody’s Fitch

BBB+

stabilna

2 września 2009 r.

23 maja 2014 r.

-

A-

Stabilna firma

Od 2009 roku PGE Polska Grupa Energe-
tyczna Spółka Akcyjna jest notowana na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w War-
szawie w najważniejszych indeksach giełdy: 
WIG20 – skupiającym akcje największych 
spółek, WIG – skupiającym wszystkie spółki 
z Rynku Głównego GPW oraz WIG Energia, 
skupiającym spółki z sektora energetycz-
nego, a także w innych popularnych 

zagranicznych indeksach, m.in. 
i . PGE znalazła się wśród 7 spółek 
z indeksu WIG20, które powiększyły 
w 2014 r. swoją kapitalizację. Akcje PGE 
zyskały 17 proc., a uzyskany wynik 
uplasował nas na 2. miejscu indeksu. 

Od 2011 roku PGE SA znajduje się 
w RESPECT Index. W skład zestawienia 
wchodzą wyłącznie spółki giełdowe 
notowane na Giełdzie Papierów 

MSCI
CETOP

Wartościowych w Warszawie, działające 
zgodnie z najwyższymi standardami 
zarządzania w zakresie ładu korpora-
cyjnego, ładu informacyjnego oraz relacji 
z inwestorami, a także w zakresie ekologii 
oraz kwestii społecznych i etycznych. 
W 2014 roku PGE ponownie znalazła się 
w gronie 24 spółek wchodzących w skład 
spółek z listy 8. edycji RESPECT Index.

Stan na 
31 grudnia 

2013

61,89% 38,11%

Stan na 
31 grudnia 

2014

58,39% 41,61%

PGE to firma dobrze zarządzana 

W odpowiedzi na nowe wyzwania na rynku 
energii oraz w celu jak najbardziej efektyw-
nego zarządzania naszą organizacją przy-
jęliśmy Strategię GK PGE na lata 2014-2020. 
Jako lider na krajowym rynku wytwarzania 
energii elektrycznej, chcemy się rozwijać 
w oparciu o innowacyjne rozwiązania i efek-
tywność w działaniu. Redukujemy przerwy
w dostawach energii elektrycznej oraz
poszerzamy ofertę produktową.

W 2013 roku wypracowaliśmy „Model 
Operacyjny GK PGE”. Dokument ten przed-
stawia najważniejsze zasady zarządzania 
procesowego GK PGE, w szczególności okre-
śla podział zadań i odpowiedzialności po-
między  (PGE Polską 
Grupą Energetyczną SA) i 

 GK PGE w procesach zarządczych, 
operacyjnych, rozwoju i wsparcia.
 
W 2014 roku Model Operacyjny był jednym 
z kluczowych projektów realizowanych 

Centrum Korporacyjnym
Liniami Bizne-

sowymi

w Grupie Kapitałowej PGE. Planowana jest 
jego kontynuacja w następnym roku. 

W ramach Modelu Operacyjnego uruchomi-
liśmy portfel 51 projektów, których oczeki-
wanym efektem będzie wdrożenie zaproje-
ktowanych zmian w procesach biznesowych 
zachodzących w PGE. Kluczowym doce-
lowym założeniem Modelu Operacyjnego 
jest działanie spółek GK PGE, jako jednego 
efektywnego organizmu biznesowego.
 

Wiodący wytwórca energii
elektrycznej w Polsce

Najbardziej efektywna 
grupa energetyczna 

w Polsce

Preferowany
i niezawodny

dostawca 
energii

Grupa 
aktywnie
rozwijająca 
nowe obszary
biznesu

Niezawodność 
dostaw oraz 

optymalny proces 
sprzedaży i obsługi 

klienta

Aktywne działania 
w celu identyfikacji 
i realizacji nowych

inicjatyw 
rozwojowych 

ukierunkowanych na 
budowę wartości Grupy

Wzmocnienie pozycji lidera w wytwarzaniu energii 
elektrycznej z najbardziej efektywnym, 

zdywersyfikowanym portfelem aktywów zapewniającym 
długoterminową przewagę konkurencyjną

Poprawa efektywności działania Grupy 
w kluczowych obszarach w oparciu o najlepsze 

branżowe standardy

Strategia GK PGE na lata 2014-2020

INNOWACYJNOŚĆ

PGE jest w składzie RESPECT Index 
nieprzerwanie od czterech lat.
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Kodeks Grupy PGE

W ramach budowanego w GK PGE modelu 
zarządzania procesowego Zarząd PGE SA 
przyjął w 2014 roku Kodeks Grupy PGE – 
podstawowy akt definiujący nowy model 
ładu korporacyjnego Grupy PGE. Wprowa-
dzono tzw. statutowy mechanizm zarządza-
nia spółkami Grupy PGE, umożliwiający 
skuteczne i efektywne zarządzanie przy 
jednoczesnej minimalizacji ryzyk prawnych. 
Wymierną korzyścią wprowadzenia Kodeksu 
jest określenie obowiązku spółek do działa-
nia w interesie Grupy PGE, realizacji Strategii 
Grupy PGE oraz stosowania wydanych przez 
Centrum Korporacyjne Dokumentów Syste-
mu Zarządzania. Wszystkie dokumenty 
o randze polityk i regulaminów oraz 
procedur ogólnych stają się obowiązujące 
dla spółek Grupy w chwili ich zatwierdzenia 
przez Zarząd PGE SA, a w przypadku 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
– po etapie dodatkowej ich weryfikacji. Jed-
nym z elementów budowy systemu wspiera-
jącego zarządzanie w GK PGE było rozpoczę-
cie w 2012 r. wdrożenia scentralizowanego 
i zintegrowanego systemu informatycznego 
klasy ERP (Enterprise Resource Planning) 
firmy SAP. Prace wdrożeniowe realizowane 
są etapami przez spółkę PGE Systemy, 
a zarządzanie projektem realizowane przez 
Biuro Programu SAP w PGE SA. Jest to naj-
większe wdrożenie systemu SAP w Polsce.

Na przełomie 2012 i 2013 r. dzięki 
PGE Systemy zakończono ważny etap w pro-
gramie budowy Centrum Usług Wspólnych, 
tzw. CUW IT. Realizuje on strategiczne cele
GK PGE w zakresie optymalizacji kosztowej
i operacyjnej oraz podnosi efektywność, 
bezpieczeństwo i niezawodność obsługi 
teleinformatycznej.

Wartości i standardy zarządzania

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić 
równe traktowanie w zatrudnieniu, przeciw-
działamy dyskryminacji i mobbingowi. 
Przykładem naszego zaangażowania w tym 
zakresie jest m.in. wdrożony już w 2011 r. 
Kodeks Etyki w Spółce PGE EJ1. Jest on 
zbiorem zasad i uniwersalnych wartości, 
którymi kieruje się zarówno Zarząd, 
jak i pracownicy w życiu codziennym
i zawodowym, tj. praworządności, trans-
parentności, rzetelności, profesjonalizmu, 
uczciwości, lojalności i tolerancji. 

W PGE SA została zaś wdrożona Wewnętrzna 
Polityka Antymobbingowa, z którą 
zapoznawani są wszyscy pracownicy. 
Każdy z nich ma możliwość zgłoszenia 
przypadków mobbingu, których doświadczył 
lub których był świadkiem. 

Podział odpowiedzialności w Grupie PGE, 
zgodny z ustalonym modelem operacyjnym

• 

• 

• 

kształtowanie Strategii GK PGE

zarządzanie całością marży 
w połączeniu z optymalnym 

wykorzystaniem jednostek wytwórczych

nadzór i optymalizacja działalności 
operacyjnej i inwestycyjnej 

w GK PGE

• 

• 

• 

zarządzanie regulacyjne, 
zarządzanie ryzykiem

bezpośredni nadzór właścicielski 
nad spółkami Grupy

realizacja funkcji wsparcia 
w Grupie

• 

• 

• 

budowa strategii innowacyjności 
i nadzór nad jej realizacją

budowa wizerunku i marki PGE

budowa strategii 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

w Grupie

Rola Centrum Korporacyjnego

• koncentracja na prowadzeniu 
działalności operacyjnej 

i inwestycyjnej

• wsparcie procesów decyzyjnych, 
za które odpowiada 

Centrum Korporacyjne

• dążenie do poprawy efektywności 
procesów operacyjnych

Rola Linii Biznesowych

Władze Grupy PGE

Organami spółki PGE Polskiej Grupy Energe-
tycznej SA są: Zarząd, Rada Nadzorcza 
i Walne Zgromadzenie Spółki.
 
Członków Zarządu powołuje się na wspólną, 
trzyletnią kadencję. W skład Rady Nadzor-
czej wchodzi od pięciu do dziewięciu 
członków powoływanych i odwoływanych 
przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza 
sprawuje stały nadzór nad wszystkimi 
obszarami działania PGE Polskiej 
Grupy Energetycznej SA. Dodatkowo dwóch 
członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria 
niezależności zgodnie z wymogami Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują 
cztery komitety: Komitet Ładu Korporacyj-
nego, Komitet Audytu, Komitet Strategii 
i Rozwoju oraz Komitet Nominacji 
i Wynagrodzeń.  Szczegółowe informacje 
o składzie i zadaniach Komitetów można 
znaleźć w Sprawozdaniach Zarządu 
z działalności Grupy Kapitałowej PGE, 
dostępnych na stronie www.gkpge.pl 
w zakładce Relacje Inwestorskie.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2014 r.

Barbara Dybek
Przewodnicząca RN

Jacek Barylski
Członek RN

Anna Kowalik
Sekretarz RN 

Małgorzata Molas
Członek RN 

Krzysztof Trochimiuk
Członek RN 

Piotr Machnikowski
Wiceprzewodniczący RN 

Skład Zarządu na dzień 31.12.2014

Marek Woszczyk
Prezes Zarządu 

Grzegorz Krystek
Wiceprezes Zarządu 

ds. Operacyjnych i Handlu

Dariusz Marzec
Wiceprezes Zarządu 

ds. Rozwoju 

Jacek Drozd
Wiceprezes Zarządu 
ds. Korporacyjnych 
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Jarosław Gołębiewski
Członek RN 

Czesław Grzesiak
Członek RN

Małgorzata Mika-Bryska
Członek RN
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Zarządzanie ryzykiem

Proces kompleksowego zarządzania 
ryzykiem oparty jest na koncepcji Modelu 
GRC (Governance – Risk – Compliance), 
która pozwala na dopasowanie oraz inte-
grację na wszystkich poziomach zarządzania 
poszczególnych obszarów działalności Gru-
py. Zarządzanie obejmuje ryzyka pozafinan-

sowe – ekonomiczne, społeczne i środo-
wiskowe oraz sprawne rozwiązywanie 
sytuacji kryzysowych (np. awarie, wypadki). 

Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania 
gwarantuje minimalizację ryzyk towarzy-
szących działalności Grupy. Nadzór nad 
procesem realizowany jest przez 
Departament Ryzyka PGE SA. 

Ryzyka dotyczące poszczególnych 
segmentów działalności Grupy PGE 
są identyfikowane i utrzymywane 
w ustalonych granicach poprzez 
ograniczanie negatywnych skutków tych 
zagrożeń oraz podejmowanie działań 
wyprzedzających lub naprawczych, 
zgodnie z przyjętym cyklem.

Model zarządzania ryzykiem

opracowanie narzędzi 
IT oraz baz ryzyk
dla kluczowych obszarów 
biznesowych Grupy

uzgodnienie ryzyk 
oraz ustalenie właścicieli 
ryzyk w kluczowych obszarach
biznesowych Grupy

określenie poziomów tolerancji 
na ryzyko w oparciu o potencjał 
dochodowy (EBITDA) Grupy/ 
obszarów biznesowych

ocena ilościowa ryzyk 
przez właścicieli (możliwie 
precyzyjne skwantyfikowanie 
pieniężne skutków potencjalnej 
materializacji ryzyka)

raportowanie 
informacji

o ryzykach 
do interesariuszy

realizacja działań 
mitygujących 

wobec ryzyk przez 
właścicieli 

ryzyk

monitorowanie 
materializacji ryzyk 

wewnętrznych (w GK) oraz 
zewnętrznych (poza GK)

konsolidacja i hierarchizacja 
ryzyk na poziomie 

Grupy/obszarów biznesowych, 
analiza wrażliwości 

na ryzyka Grupy/obszary 
biznesowe

racjonalizacja ocen 
ilościowych 

(przegląd adekwatności 
otrzymanych wycen 

ilościowych 
i modyfikacja ocen)

ocena jakościowa  
ryzyk i ich przyczyn 
(czynniki ryzyk) w trakcie 
warsztatów z właścicielami 
ryzyk

Doskonalenie infrastruktury 
i narzędzi wspierających ERM
( )

• regulacje wewnętrzne
• projektowanie i rozwój narzędzi IT

• know-how / metodyka
• zasoby

Enterprise Risk Management

Polityka przeciwdziałania nadużyciom

Nasza działalność jest narażona między 
innymi na ryzyko nadużyć. W celu realizacji 
polityki przeciwdziałania temu procesowi 
wdrożyliśmy Regulamin Kontroli Dochodze-
niowej. Jest to zbiór zasad składający się 
na jednolity i spójny system wykrywania 
i zapobiegania nadużyciom.
 
W ramach GK PGE opracowaliśmy system 
raportowania nieprawidłowości wskazu-
jących na możliwość wystąpienia nadużycia. 
Umożliwia on każdemu pracownikowi 
poinformowanie – również anonimowo –
o nieprawidłowościach wskazujących 
na możliwość wystąpienia tego zjawiska. 
Procedurze weryfikacji podlegają również 
skargi zewnętrzne, wskazujące na możli-
wość wystąpienia nadużycia. 

W raportowanym okresie w Grupie potwier-
dzono łącznie cztery przypadki korupcji. 
Trzy w 2013 roku oraz jeden w 2014 roku. 
Wszystkie zostały stwierdzone
w PGE Dystrybucja i dotyczyły przyjęcia 
korzyści majątkowej w związku z procede-

rem nielegalnego poboru energii 
elektrycznej lub wymuszenia korzyści 
majątkowej pod groźbą pozbawienia 
odbiorcy zasilania energią elektryczną. 
Spółka w odpowiedzi na przypadki korupcji 
podjęła stosowne działania i powiadomiła 
odpowiednie instytucje. Współpraca
z pracownikami postępującymi niezgodnie 
z zasadami została rozwiązana.

W Grupie nie stwierdzono natomiast incy-
dentów, w których umowy z partnerami 
biznesowymi zostały zerwane lub nie zostały 
przedłużone w związku z naruszeniami 
zapisów antykorupcyjnych. Nie stwierdzono 
również kar pieniężnych oraz sankcji poza-
finansowych z tytułu niezgodności z prawem 
i regulacjami. Pozostałe informacje zostały 
zamieszczone we wskaźniku EN29 
w aneksie raportu, na stronie 93. 

Obszar zakupów regulują: Polityka 
zakupowa wspólna dla GK PGE oraz 
regulaminy zakupów w poszczególnych 
liniach biznesowych. 

Relacje z dostawcami 

Struktura organizacji zakupowej w GK PGE

PGE centralizuje swój obszar zakupowy. 
Celem jest uspójnienie i uproszczenie 
procesów, zwiększenie transparentności 
postępowań zakupowych, wypracowanie 
wspólnych standardów dla całej Grupy 
oraz osiągnięcie korzyści biznesowych.

Polityka zakupowa kładzie nacisk na 
przestrzeganie wysokich standardów 
etycznych, społecznych i środowiskowych 
przez potencjalnych dostawców. W ramach 
postępowań zakupowych bierzemy pod 
uwagę poziom spełniania powyższych zasad 
przez wykonawców. Spółki należące do GK 
PGE mają również  obowiązek m.in. 
uwzględniać konflikt interesów oraz zasady 
poufności danych przy wyborze dostawcy.

Nasze plany w zakresie polityki zakupowej 
obejmują wprowadzenie oceny wykonawców 
w spółkach Grupy. W tym celu wdrażane jest 
narzędzie informatyczne, które posiadać ma 
funkcjonalność umożliwiającą taką analizę. 
Na 2015 rok zaplanowano rozpoczęcie wdra-
żania nowego, wspólnego dla Grupy syste-
mu zakupowego, który zapewni komplek-
sową i wielopoziomową ocenę dostawców. 

PGE Systemy, zgodnie ze standardami 
wdrażanymi w GK PGE, realizuje od 2014 r. 
Program Budowania Świadomości 
Bezpieczeństwa. W związku z tym spółka 
prowadzi działania edukacyjne skierowane 
do pracowników, m.in. w intranecie, 
dotyczące właściwych zachowań w sieci.

Celem projektu PGE Systemy jest 
wprowadzenie wzorców postępowania 
w cyberprzestrzeni. Wszyscy pracownicy
GK PGE są zobowiązani do przestrzegania 
zaleceń dotyczących bezpiecznego 
korzystania z internetu.

Zmniejszamy ryzyko
cyber-zagrożeń

Centrum Korporacyjne – nadzorujące obszar zakupów w GK PGE, dokonujące zakupów 
dla PGE SA i dla wybranych spółek GK PGE.

Jednostka Zakupowa (JZ) – prowadzi postępowania zakupowe na rzecz danej spółki.

Koordynator Zakupowy (KZ) – występuje w spółkach, które samodzielnie nie realizują zakupów.

JZ PGE 
GiEK

JZ PGE 
Dystrybucja

JZ PGE 
Obrót

JZ PGE
Energia

Odnawialna
JZ

Exatel

KZ PGE 
Obsługa 

Księgowo-Kadrowa 

KZ PGE 
EJ1

KZ PGE 
Systemy
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Nasze podejście do 
zarządzania CSR

Jesteśmy świadomi naszego wpływu na 
otoczenie, dlatego każdym obszarem 
działalności biznesowej zarządzamy 
w sposób zaplanowany i ustrukturyzowany.
W 2014 roku, w wyniku konsultacji 
z interesariuszami wewnętrznymi, 
opracowaliśmy zasady dotyczące zarzą-
dzania obszarem społecznej odpowie-
dzialności w Grupie Kapitałowej PGE. 

Za realizację założonych celów odpowiadają 
poszczególne obszary biznesowe PGE SA, 
a także dedykowane departamenty 
w poszczególnych spółkach Linii 
Biznesowych. Zadaniem zespołu CSR 
w PGE SA jest uspójnienie działań w zakresie 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
w całej Grupie Kapitałowej PGE oraz two-
rzenie i realizacja programów promujących 
ideę odpowiedzialności społecznej, a także 
prowadzenie działań komunikacyjnych, 
zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

GK PGE bierze udział w wielu inicjatywach 
związanych ze społeczną odpowiedzialno-
ścią biznesu. Od 2008 roku uczestniczymy 
w Inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ 
Global Compact. PGE co roku przygotowuje 
raport na temat postępów w przestrzeganiu 
zasad Global Compact. Wszystkie raporty są 
dostępne na stronie internetowej projektu.

W kwietniu 2014 roku PGE SA podpisała 
Kodeks Dobrych Praktyk, promujący uczciwą 
konkurencję na rynku energii. Projekt jest 
odpowiedzią na coraz liczniejsze skargi 
klientów na nieuczciwe praktyki przedsta-
wicieli handlowych niektórych firm sprzeda-
jących energię. Organizatorem akcji jest 
Towarzystwo Obrotu Energią. Kodeks 
Dobrych Praktyk jest sygnowany również 
przez pozostałych największych sprze-
dawców energii elektrycznej w Polsce.

Odpowiedzialność w działaniu

Stowarzyszenia, do których 
należymy 

Bierzemy udział w pracach wielu organizacji 
i stowarzyszeń międzynarodowych. Jako 
członek Polskiego Komitetu Energii Elek-
trycznej (PKEE) należymy do EURELECTRIC. 
Stowarzyszenie reprezentuje interesy euro-
pejskiego przemysłu elektroenergetycznego 
i jest autorytetem w dziedzinie energetyki 
europejskiej. Uczestnictwo w tej inicjatywie 
pozwala na czerpanie najnowszych informa-
cji oraz dzielenie się zdobytą wiedzą. Daje 
też możliwość wpływu na stanowiska 
Eurelectric w sprawach związanych z euro-
pejską legislacją. Jako członek Polskiego 
Komitetu Światowej Rady Energetycznej 
(WEC), mamy wiodącą rolę w tworzeniu 
polityki i wytyczaniu kierunków działań tej 
organizacji. W Radzie Zarządzającej PKEE 
z ramienia PGE zasiadają prezes zarządu 

PGE SA – Marek Woszczyk oraz wiceprezes 
zarządu ds. rozwoju – Dariusz Marzec. 
Należymy do takich branżowych organizacji 
krajowych jak: Izba Gospodarcza Energetyki 
i Ochrony Środowiska, Towarzystwo Obrotu 
Energią oraz Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich.

Uczestniczymy w pracach organizacji bizne-
sowych, m.in. Pracodawców RP, co zapewnia 
nam udział w procesach decyzyjnych  
dotyczących energetyki oraz w szkoleniach. 
Z kolei jako członek Związku Pracodawców 
Energetyki mamy możliwość zgłaszania 
przedstawicieli pracodawców do Zespołu 
Trójstronnego ds. Branży Energetycznej oraz 
udziału we wszystkich inicjatywach na rzecz 
kształtowania i rozwoju programów rządo-
wych. Ponadto jesteśmy członkiem Stowa-
rzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Krajo-
wej Izby Sportu. 

PGE Energia Odnawialna i PGE Energia Natu-
ry są natomiast członkami Polskiego Stowa-
rzyszenia Energetyki Wiatrowej. Organizacja 
wspiera i promuje rozwój energetyki wiatro-
wej, a jej celem jest stworzenie korzystnych 
warunków inwestowania w energetykę 
wiatrową w Polsce oraz systematyczny wzrost 
wykorzystania wiatru, jako czystego źródła 
generowania energii elektrycznej.
 
Nasze spółki są aktywne zarówno na ryn-
kach lokalnych, na rynku krajowym, jak i na 
rynkach zagranicznych. Uczestniczymy w pra-
cach 25 różnych instytucji, takich jak np.: 
EURACOAL, VGB PowerTech, Park Przemysło-
wy Boruta Zgierz, Staropolska Izba Przemy-
słowo-Handlowa, Fundacja Centrum Wspie-
rania Przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju 
Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląska Fun-
dacja Rozwoju Ochrony Zdrowia, Lubuskie 
Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki.

•

•

•

•

•

PGE SA zajęła w 2014 r. 1. miejsce 
w rankingu Top Marka.

PGE Obrót otrzymała tytuł „Filar Polskiej 
Gospodarki 2014”, przyznawany firmom, 
które wspierają rozwój przedsiębiorczości 
na obszarze swojej działalności.  

PGE GiEK w 2013 roku uzyskało wyróż-
nienie „Lider w dziedzinie Ochrona 
Powietrza – Lider redukcji emisji 
w przemyśle i energetyce”, przyznane 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

PGE Polska Grupa Energetyczna 
otrzymała tytuł „Perła Polskiej 
Gospodarki”, zajmując 1. miejsce 
w kategorii „Perły Wielkie” w XII edycji 
rankingu magazynu „Polish Market”.

PGE Dystrybucja zajęła 1. miejsce 
w rankingu najlepszych firm 
Lubelszczyzny (2013 i 2014 rok).

•

•

•

•

•

PGE SA w 2014 r. została wyróżniona 
certyfikatem Partnera dla Klimatu Miasta 
Stołecznego Warszawy.

Exatel otrzymał w 2013 r. tytuł 
„Najlepszego Partnera w Biznesie” 
w konkursie organizowanym przez pisma 
„Home&Market” i „Super Biznes”
za świadczenie usług telekomunika-
cyjnych dla największych przedsiębiorstw 
oraz instytucji administracji państwowej 
na najwyższym poziomie.

PGE Obrót w 2013 r. zajęła 1. miejsce 
w rankingu Największych Firm 
Podkarpacia „Złota Setka”. 

PGE Dystrybucja w 2013 i 2014 roku 
została największą firmą Lubelszczyzny.

W 2014 roku PGE Polska Grupa 
Energetyczna zajęła 4. miejsce 
w konkursie „Liderzy Filantropii” wśród 
firm, które przekazały w minionym roku 
najwięcej środków na cele społeczne.

•

•

•

•

•

Relacje inwestorskie PGE SA uzyskały 
w 2013 r. 1. miejsce wg Thomson Reuters 
Extel.  

PGE Obrót dwukrotnie – w 2013 i 2014 r. 
– otrzymała godło „Firma Przyjazna 
Klientowi” za „profesjonalizm, 
uczciwość i solidność”. 

Oddziały PGE GiEK – Elektrownia 
Bełchatów i Kopalnia Węgla Brunatnego 
Turów – otrzymały tytuł „Filar Polskiej 
Gospodarki 2014” w IX edycji rankingu 
przygotowanego przez redakcję dziennika 
„Puls Biznesu” i firmę badawczą ARC 
Rynek i Opinia. 

Relacje inwestorskie PGE SA zajęły 
w 2013 r. 3. miejsce wg IR Magazine.

PGE GiEK w 2014 roku, po raz trzeci 
z rzędu, otrzymało „Platynowy Megawat", 
nagrodę przyznawaną przez zarząd 
Towarowej Giełdy Energii SA za 
największą aktywność na Rynkach 
Energii Elektrycznej.

Nasze wybrane wyróżnienia

Odpowiedzialność Grupy PGE w strategii biznesowej

Zrównoważony 
rozwój

Bezpieczeństwo 
dostaw

Społeczna 
odpowiedzialność

GK PGE dba o bezpieczeństwo i higienę 
pracy oraz zintegrowany rozwój 
kompetencji pracowników.

GK PGE angażuje się 
w kluczowe inicjatywy społeczne.

Dzięki inicjatywom technologicznym 
i edukacji GK PGE chroni środowisko 
naturalne w kluczowych obszarach 
wpływu.

Środowisko

Rynek

Społeczności 
lokalne

Miejsce pracy

GK PGE prowadzi działalność biznesową 
w oparciu o etykę i wartości, stale dbając 
o jakość obsługi klienta i jego 
bezpieczeństwo.

Kluczowe kierunki działań GK PGE 
w obszarze społecznej odpowiedzialności
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Grupa PGE wytwarza energię elektryczną w oparciu o krajowe zasoby paliwa. 

Dostarcza ją do ponad 5 milionów klientów indywidualnych 

i biznesowych w Polsce. W ramach wartego ok. 50 mld zł programu rozwo-

jowego budujemy m.in. nowe bloki wytwórcze, które zastępują starsze i mniej 

efektywne. Inwestujemy w sieci dystrybucyjne, stale podnosząc ich 

wydajność i bezpieczeństwo dostaw. Jesteśmy liderem w produkcji energii 

odnawialnej w Polsce. Dbamy o zachowanie bioróżnorodności i rekultywujemy 

tereny sąsiadujące z naszymi aktywami.

Oczekiwania interesariuszy z sesji dialogowej:

•

•
•

•

zdefiniowanie wpływów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych GK PGE na otoczenie, 
przedstawienie wzajemnych powiązań wpływów między środowiskiem naturalnym a środowiskiem 
społecznym w odniesieniu do inwestycji GK PGE, przedstawienie wskaźników wpływu;
wcześniejsze informowanie społeczności lokalnych o planach inwestycyjnych; 
standard/strategia dialogu społecznego i komunikacji przy inwestycjach (również na etapie
planowania inwestycji);
działania kompensacyjne prowadzone w odniesieniu do całościowej oceny wpływu środowiskowego 
GK PGE.

Kluczowe liczby:

Ok. 38% energii produkowanej w Polsce 
wytwarzane jest przez PGE, co czyni nas
liderem w segmencie wytwarzania energii.

2,32 [ ] – tyle energii 
wyprodukowaliśmy z odnawialnych źródeł 
energii ( ) w 2014 roku.

TWh

OZE

Staramy się, aby nasze elektrownie wodne były również atrakcjami turystycznymi regionu.

A-Z
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Realizujemy inwestycje kluczowe dla bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce w oparciu o najlepsze 
dostępne rozwiązania na rynku. Przed rozpoczęciem każdej naszej inwestycji badamy skalę jej 
oddziaływania na otoczenie oraz staramy się minimalizować jej wpływ na środowisko naturalne. 
Na tym etapie planujemy również konkretne działania na przyszłość, mające na celu zagospodarowanie 
terenu po zaprzestaniu działalności biznesowej PGE. Ważnym etapem poprzedzającym rozpoczęcie przez 
nas inwestycji jest dialog ze społecznościami lokalnymi, które informujemy o przyszłym wpływie na 
środowisko, wynikającym z charakteru naszej działalności, jednocześnie wskazując pozytywne aspekty 
inwestycji, takie jak np. rozwój danego regionu czy nowe miejsca pracy.  

Jak rozumiemy naszą odpowiedzialność Strategia dla rozwoju

jednostki wytwórcze

W 2014 roku wolumen wyprodukowanej 
przez nas energii w elektrowniach, elektro-
ciepłowniach i z odnawialnych źródeł 
energii wyniósł blisko 55 TWh – to ok. 38% 
krajowej produkcji netto. Węgiel brunatny
i kamienny, gaz ziemny oraz biomasa 
stanowią podstawowe paliwa wykorzysty-
wane do produkcji energii elektrycznej
i ciepła przez  wcho-
dzące w skład Grupy PGE. Jesteśmy naj-
większym producentem zielonej energii
w Polsce, z 12% udziałem w rynku OZE.

W 2014 roku prowadziliśmy szereg prac 
remontowych i modernizacyjnych 
w Elektrowni Turów i Elektrowni Bełchatów, 
co wpłynęło na 5% spadek produkcji energii 
elektrycznej w porównaniu z 2013 rokiem, 
w jednostkach wykorzystujących węgiel 
brunatny. Ze względu na przywrócenie 
wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji, 
zwiększyliśmy w 2014 roku produkcję 
w oparciu o gaz ziemny w Elektrociepłowni 
Rzeszów. Wsparcie zostało przywrócone 
w maju 2014 r., więc pełny efekt nie jest 
jeszcze widoczny. Wzrost produkcji energii 
odnawialnej o około 50% w elektrowniach 
wiatrowych wynika m.in. z budowy nowych 
farm wiatrowych. 
W 2014 roku oddaliśmy do eksploatacji 
farmę wiatrową Wojciechowo, a tym samym 
zwiększyliśmy zainstalowaną moc o 28 MW.

Zgodnie z naszą strategią biznesową oraz 
trendami na świecie, nasze działania 
w obszarze wytwarzania będą koncentrować 
się na zwiększaniu wolumenu produkcji 
z OZE, a także zastosowaniu najlepszych 
dostępnych technologii w realizowanych 
inwestycjach. 

Najbardziej efektywna 
grupa energetyczna 

w Polsce

Preferowany
i niezawodny

dostawca 
energii

Grupa 
aktywnie
rozwijająca 
nowe obszary
biznesu

Niezawodność 
dostaw oraz 

optymalny proces 
sprzedaży i obsługi 

klienta

Aktywne działania 
w celu identyfikacji 
i realizacji nowych 

inicjatyw 
rozwojowych 

ukierunkowanych na 
budowę wartości Grupy

Wzmocnienie pozycji lidera w wytwarzaniu energii 
elektrycznej z najbardziej efektywnym, 

zdywersyfikowanym portfelem aktywów, 
zapewniającym długoterminową przewagę 

konkurencyjną

Poprawa efektywności działania Grupy 
w kluczowych obszarach w oparciu o najlepsze 

branżowe standardy

Strategia GK PGE na lata 2014-2020

Wiodący wytwórca energii
elektrycznej w Polsce

Wytworzona energia netto 
według rodzaju wykorzystywanego surowca

2013

gaz ziemny   
biomasa   wiatr węgiel kamienny   

węgiel brunatny   woda

72,07%

21,65%

1,78%
0,75%

1,80%
1,95% 2014

70,86%

21,87%

1,71%
1,17%

2,29%
2,10%

2013

Wytworzone ciepło 
według rodzaju wykorzystywanego surowca

węgiel kamienny   
biomasa   

innewęgiel brunatny   
gaz ziemny   

14,00%

65,89%
0,19%

4,48%

15,43%

2014
14,38%

65,72%
0,19%

4,29%

15,41%

INNOWACYJNOŚĆ

W latach 2014-2020 planujemy 
przeznaczyć ok. 30 mld zł 
na modernizację istniejących 
i budowę nowych aktywów 
konwencjonalnych i OZE.

Nasze bloki spełniają wymagania wynikające z przepisów w zakresie ochrony środowiska.
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Wpływ najważniejszych inwestycji PGE 
w obszarze wydobycia, wytwarzania i dystrybucji

•
i Energetyka 
Konwencjonalna

PGE Górnictwo 

Wydobycie

• PGE Dystrybucja

Dystrybucja

•

•

•

 PGE Górnictwo 
i Energetyka 
Konwencjonalna
 PGE Energia 
Odnawialna
 PGE Energia Natury 

WytwarzanieSegment

Spółki

•
nakładkowego 
w Kopalni Węgla 
Brunatnego 
Bełchatów

budowa ciągu •

•

•

•

wymiana 
transformatorów
stopniowe 
wdrażanie 
inteligentnych 
liczników
rozbudowa
i modernizacja 
sieci elektroener-
getycznej
budowa oraz 
modernizacja 
stacji rozdziel-
czych WN/SN
i SN/SN

•

•

•

•

•

•

 budowa nowych 
bloków w Elektrowni 
Opole
 budowa nowego bloku 
w Elektrowni Turów
 budowa nowego bloku 
w Elektrociepłowni 
Gorzów
 modernizacja bloków 
7-12 w Elektrowni 
Bełchatów
 budowa i modernizacje 
instalacji odsiarczania 
i odazotowania spalin
 inwestycje w odna-
wialne źródła energii

inwestycje

Pozytywny:

 
menu produkcji przy 
jednoczesnym 
zmniejszaniu 
oddziaływania na 
środowisko natural-
ne, ze szczególnym 
uwzględnieniem 
poziomu emisji
 minimalizacja ryzyka 
operacyjnego po-
przez dywersyfikację 
portfela mocy 
wytwórczych
 stworzenie nowych 
miejsc pracy 

•

•

•

zwiększenie wolu-

Pozytywny:

zabezpieczenie przy-
szłego  zapotrzebo-
wania Elektrowni 
Bełchatów na węgiel 
brunatny
zwiększenie 
przychodów ze 
sprzedaży węgla 

Negatywny*:

zwiększenie tempa 
eksploatacji złóż 
nieodnawialnych 

•

•

•

* informacja o tym, co robimy, aby zminimalizować negatywny wpływ, znajduje się w niniejszym rozdziale

Pozytywny:

zmniejszenie 
wolumenu energii 
elektrycznej potrzeb-
nej na pokrycie strat 
sieciowych
 udostępnienie 
klientom nowoczes-
nych narzędzi do 
monitorowania 
indywidualnego 
zużycia energii 

•

•

wpływ

Inwestycje dobrze zaplanowane

Nowa energetyka konwencjonalna

W procesie planowania uwzględniamy nasz 
wpływ na środowisko oraz minimalizujemy 
skalę oddziaływania na otoczenie. 
Każdorazowo nasze plany i nowe inwestycje 
konsultujemy ze społecznościami lokalnymi, 
władzami gmin oraz organizacjami 
pozarządowymi. 

Sprostanie europejskim wymaganiom 
środowiskowym stanowi duże wyzwanie 
dla polskiej elektroenergetyki. Ponad 44% 
wszystkich mocy wytwórczych w kraju jest 
eksploatowanych przez więcej niż 30 lat. 
Kolejne 33% ma już za sobą 20 lat produkcji 
energii. W przypadku GK PGE średnia wieku 
jednostek wytwórczych to około 26 lat, 
najmniej w porównaniu z innymi wytwórcami
na polskim rynku. 

Jak wynika z analiz ekspertów, węgiel długo 
jeszcze pozostanie kluczowym surowcem 
wykorzystywanym do produkcji energii
w Polsce, zapewniając tym samym 
bezpieczeństwo dostaw. Dlatego też 
podejmujemy szereg działań mających na 
celu modernizację obecnie funkcjonujących 
bloków energetycznych, a także budowę 
nowych mocy wytwórczych, spełniających 
najwyższe standardy środowiskowe.

W lutym 2014 roku rozpoczęła się budowa 
dwóch bloków energetycznych na węgiel 
kamienny w Elektrowni Opole. Dzięki budo-
wie efektywnych, wysokosprawnych jedno-
stek konwencjonalnych, produkujących 
energię w oparciu o krajowe zasoby, 
podniesie się poziom bezpieczeństwa 
energetycznego naszego kraju. Projekt 
będzie również pozytywnie oddziaływał na 
rozwój Opolszczyzny. Poza korzyściami 
gospodarczymi inwestycja ta pozwoli 
obniżyć emisję dwutlenku węgla o ok. 25% 
w porównaniu z emisją z obecnie 
istniejących bloków na węgiel kamienny.

Kolejne lata będą czasem intensywnych prac 
budowlanych i montażowych. Przekazanie 
do eksploatacji pierwszego bloku przewi-
dziane jest na II kwartał 2018 roku, a drugie-
go na I kwartał 2019 roku. Inwestycja po-
zwoli na zaspokojenie potrzeb energetycz-
nych ponad 4 mln gospodarstw domowych.

Kolejnym projektem jest rozpoczęta w gru-
dniu 2014 roku budowa bloku energetycz-
nego na węgiel brunatny w Turowie. 
Nowy blok zastąpi bloki wycofane z eksplo-
atacji.  Parametry techniczne nowej insta-
lacji będą spełniały obowiązujące obecnie 
wymagania związane z ochroną środowiska, 
które wynikają z przepisów krajowych 
i dyrektyw unijnych. Proces produkcji 
energii elektrycznej i ciepła będzie bardziej 
przyjazny środowisku – zastosowane 

technologie wytwarzania pozwolą na 
osiągnięcie m.in. niższego poziomu emisji 
CO . 2

Energia elektryczna produkowana przez 
nowy blok wystarczy do zaspokojenia 
potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych. 
Przekazanie bloku do eksploatacji nastąpi
w III kwartale 2019 roku.
W latach 2014-2020 na modernizację istnie-
jących jednostek wytwórczych wydamy ok. 
16 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone
na zwiększenie ich mocy zainstalowanej,
podniesienie sprawności oraz ograniczenie 
emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów.  
Efekty naszych działań są widoczne 
także w perspektywie krótkoterminowej. 
Dzięki prowadzonym pracom moderniza-
cyjnym zmniejszyliśmy energochłonność 
procesów produkcyjnych, zarówno dla 
energii elektrycznej, jak i ciepła.

I kw. 2019grudzień 2014 II kw. 2018 III kw. 2019

rozpoczęcie budowy dwóch 
bloków energetycznych na węgiel 
kamienny w Elektrowni Opole 

•  obniżenie emisji
    dwutlenku węgla o ok. 25%
 
•  zaspokojenie potrzeb
    energetycznych 4 mln
    gospodarstw domowych

budowa – pierwszy blok

budowa – drugi blok

budowa

budowa bloku energetycznego 
na węgiel brunatny w Turowie

•  niższy poziom emisji CO2

 

•  zaspokojenie potrzeb
    energetycznych ok. 1 mln
    gospodarstw domowych

luty 2014

2013 2014

60 821 788

Produkcja energii elektrycznej 
brutto [MWh]

58 322 447

20 573 799

Roczna produkcja ciepła [GJ]

18 453 372

Przebieg budowy nowych bloków Elektrowni w Opolu i Turowie

Z mas wyrobiska Kopalni Bełchatów 
usypana została Góra Kamieńsk 
o wysokości 190 m.

Łączna wielkość mocy zainstalowanych 
we wszystkich jednostkach GK PGE 
w 2014 roku wyniosła 12,55 GW.
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Na specjalnie utworzonej stronie internetowej www.blok5i6.pl 
na bieżąco można obejrzeć postępy w budowie nowych bloków.

str.
68

O inwestycjach w procesie dialogu

Nieodłącznym elementem realizacji naszych 
inwestycji jest dialog. W tym celu wykorzy-
stujemy różnorodne formy komunikacji, 
które dobieramy do danej grupy odbiorców. 
Prowadzimy dialog  poprzez spotkania 
i warsztaty, kampanie informacyjne oraz 
działania edukacyjne prowadzone
w internecie.

W odpowiedzi na potrzeby społeczności 
lokalnych stworzyliśmy stronę internetową
www.blok5i6.pl. Można z niej pobrać 
m.in. broszurę informacyjną oraz zapoznać 
się ze szczegółami inwestycji w Opolu.

Przykładem prowadzenia dialogu są również 
działania edukacyjne podejmowane przez 
PGE EJ1, które mają na celu propagowanie 
wiedzy o energetyce jądrowej oraz obalanie 
mitów na temat tego rodzaju energii.
Więcej informacji na ten temat prezentujemy 
w rozdziale Jesteśmy blisko lokalnych 
społeczności, na stronie 68. 

Prąd z atomu

W styczniu 2009 roku, na mocy uchwały 
Rady Ministrów, PGE Polska Grupa 
Energetyczna została wskazana jako pod-
miot wiodący w przygotowaniu i realizacji 
Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. 
W ramach projektu powołano spółkę celową 
PGE EJ 1, która realizuje kolejne etapy 
przygotowań do inwestycji, określone
w Programie. 

Do naszych zadań, jako inwestora, należy 
przeprowadzenie badań lokalizacyjnych 
i środowiskowych, wybór lokalizacji 
elektrowni jądrowej, wybór dostawcy 
technologii reaktorów, stworzenie projektu 
technicznego oraz uzyskanie potrzebnych 
zgód i decyzji. Realizacja Programu Polskiej 
Energetyki Jądrowej na obecnym etapie 
oznacza dla nas również stworzenie, we 
współpracy z polskimi ośrodkami naukowo-
-badawczymi, programu budowania kadr 
i kompetencji w zakresie energetyki jądro-
wej. Realizacja programu nie oznacza 
jedynie budowy elektrowni jądrowych – 

Kamień węgielny pod budowę bloków 5 i 6 w Opolu wmurowany został 
3 listopada 2014 roku.

stanie się ona również impulsem dla rozwo-
ju gospodarczego i społecznego regionu. 
W styczniu 2014 roku PGE EJ 1 podpisała 
porozumienie o współpracy z władzami 
samorządu województwa pomorskiego oraz 
pomorskich gmin, w których potencjalnie 
zostanie wybudowana elektrownia. W dwóch 
lokalizacjach („Choczewo” i „Żarnowiec”) 
realizowane są obecnie badania lokaliza-
cyjne i środowiskowe, które doprowadzą 
do wskazania lokalizacji pierwszej polskiej 
elektrowni jądrowej. Badania realizowane 
są przez PGE EJ 1 przy wsparciu GK PGE 
i współpracy m.in. z krajowymi 
podwykonawcami.

Wytwarzamy 12% energii ze źródeł 
odnawialnych w kraju i nadal chcemy 
rozwijać ten obszar naszej działalności. 
Uruchomiliśmy dwie nowe farmy wiatrowe – 
w 2013 roku Elektrownię Wiatrową Resko I 
o mocy 14 MW, a w 2014 roku Elektrownię 
Wiatrową Wojciechowo o mocy 28 MW.
Dodatkowo, przejęte w drugiej połowie 
2013 roku farmy wiatrowe dwóch spółek: 

Energia – naturalnie

duńskiej DONG Energy – farmy Karnice 
i Jagniątkowo oraz hiszpańskiej Iberdroli – 
farmy Galicja, Malbork i Kisielice, zwiększyły 
moc naszych farm wiatrowych o 131 MW.

We wrześniu 2014 roku rozpoczęliśmy 
budowę farmy wiatrowej Lotnisko, 
o mocy 90 MW, która jest największą 
inwestycją w OZE realizowaną w ramach 
strategii GK PGE. Poza farmą wiatrową 
Lotnisko do końca 2015 roku powstaną 
jeszcze trzy kolejne farmy wiatrowe GK PGE: 

Resko II, o mocy 76 MW
Karwice, o mocy 40 MW 
Kisielice II, o mocy 12 MW.

W skład Grupy Kapitałowej PGE 
wchodzą również 33 elektrownie wodne  
(29 elektrowni przepływowych o łącznej 
mocy 97 MW oraz 4 elektrownie szczytowo-
-pompowe o łącznej mocy 1507 MW). 

W tym obszarze również budujemy nowe 
obiekty. W 2014 roku uruchomiliśmy 
elektrownię wodną w Oławie o mocy 
3,2 MW.

•
•
•

Energia z wiatru produkowana jest w 10 naszych elektrowniach, zlokalizowanych niemal w całej Polsce.

Łączna moc naszych 33 elektrowni 
wodnych wynosi 1604 MW.
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Bezpieczeństwo i komfort 
odbiorców naszej energii

 SAIDI

Zgodnie ze strategią biznesową GK PGE
na lata 2014-2020, PGE Dystrybucja planuje 
przeznaczyć na inwestycje w infrastrukturę 
elektroenergetyczną blisko 12 mld zł,
z czego około 18% ma zostać przeznaczone 
na budowę lub modernizację sieci średniego 
napięcia, a 27% na przyłączanie nowych 
odbiorców. 

Oprócz realizacji zadań rozwojowych, 
kluczowe dla nas jest obniżenie
wskaźnika .

W latach 2013-2014 PGE Dystrybucja 
przeznaczyła ponad 2,8 mld zł na 
rozbudowę i modernizację linii oraz stacji, 
a także na wdrożenie nowoczesnych 
rozwiązań. 
To największe nakłady inwestycyjne 
w historii spółki. Zrealizowane inwestycje 
przyczyniają się do poprawy parametrów 
jakościowych dostaw energii elektrycznej 
i zmniejszenia kosztów eksploatacji sieci.

Długość napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych 
według wysokości napięcia [w km]

linie najwyższych napięć (220kV)

220kV

21 21

2013 2014

linie wysokiego napięcia (110kV)

110kV

linie średniego napięcia (1-30kV)

1-30kV

108 575 109 022

2013 2014

linie niskiego napięcia wraz z przyłączami

10 058 10 078

2013 2014

231 094 232 598

20142013

A-Z

Przykładem projektu, którego celem jest 
obniżenie wskaźnika SAIDI, jest program 
inwestycyjno-modernizacyjny 
PGE Dystrybucja Oddział Warszawa, 
wdrożony w 2013 roku. W ramach jego 
realizacji na lata 2013-2016 przewidziano 
wiele inwestycji w infrastrukturę 

energetyczną, na którą przeznaczono 
244 mln zł. Program ten jest dla nas 
niezwykle ważny. Oddział prowadzi swoją 

2działalność na obszarze 18 299 km  kraju 
(5,85% powierzchni Polski), dostarcza 
energię do 48 miast i 148 gmin 
w województwie mazowieckim. 

Zarządzanie wpływem 
na środowisko

•
•
•
•
•
•
•
•

W 2014 roku przyjęliśmy Politykę Ochrony 
Środowiska dla Grupy Kapitałowej PGE. 
Wprowadzony został również Model 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
w PGE GiEK, obejmujący między innymi 
ustanowiony i wdrożony w spółce System 
Zarządzania Środowiskowego, zgodny 
z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001. 

Systemy zarządzania środowiskowego 
funkcjonowały dotychczas w:

Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, 
Elektrowni Bełchatów, 
Elektrowni Turów, 
Elektrowni Opole, 
Zespole Elektrowni Dolna Odra,
Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz, 
Elektrociepłowni Lublin Wrotków, 
Elektrociepłowni Gorzów. 

Koncepcja zunifikowanego Systemu 
Zarządzania Środowiskowego ma służyć 
ujednoliceniu dokumentacji i poprawie 
efektywności zarządzania obszarem ochrony 
środowiska. 

Realizowane jest m.in. centralne 
zarządzanie aspektami środowiskowymi we 
wszystkich oddziałach spółki. Dokumentacja 
ta podlega aktualizacji z tytułu corocznego 
przeglądu. Dodatkowo w Zespole Elektrowni 
Dolna Odra miała miejsce w 2014 roku 
kolejna weryfikacja systemu EMAS PI:2999, 
zakończona wynikiem pozytywnym.

W oddziałach PGE GiEK funkcjonują również 
laboratoria posiadające akredytacje 
Polskiego Centrum Akredytacyjnego, 

w zakresie systemu zarządzania jakością 
oraz m.in. metod badawczych węgla, żużla 
i popiołu zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 
17025:2005. Laboratoria te prowadzą 
badania między innymi na potrzeby handlu 
emisjami.

W wyniku działań podjętych w ramach rea-
lizacji Strategii GK PGE na lata 2014-2020, 
ograniczymy emisyjność CO  towarzyszącą 2

produkcji energii elektrycznej w naszej 
Grupie, między innymi poprzez planowane 
inwestycje w dywersyfikację struktury 
paliwowej i oddanie do eksploatacji nowych 
wysokosprawnych bloków wytwórczych. 

Ograniczamy wpływ 

Staramy się zapewniać naszym klientom niezawodność i ciągłość dostaw. 

Elektrownie GK PGE 
w ciągu ostatnich lat 

ograniczyły już: 

o 80% 

emisje

o 40% 

emisje

o 97% 

emisje pyłów

SO2

NOx

Bezpośrednie emisje 
gazów cieplarnianych

2013 2014

61 292 160

Emisja [w tonach CO ]2

58 664 934

32 673 070

Przydział uprawnień do emisji [w tonach CO ]2

30 021 460

53%

Pokrycie emisji przydziałem 
darmowych uprawnień [w %]

51%

Waga istotnych emisji 
do powietrza [w tonach]

73 097

NOx

62 996

SOx

Pył zawieszony 

102 646

99 701

3 453

2 973

Węgiel brunatny jest głównym surowcem wykorzystywanym przez nas do produkcji energii.
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Na wszystkich terenach pogórniczych 
Kopalni Węgla Brunatnego Turów 
sukcesywnie prowadzimy prace 
rekultywacyjne. W ramach projektu 
zasadziliśmy 20 mln drzew i krzewów 
reprezentujących ponad 100 gatunków.
Utworzyliśmy system składający się z sieci 
cieków o łącznej długości ponad 200 km 
oraz 150 zbiorników osadowo-retencyjnych.
Innym przykładem może być Góra Kamieńsk, 

3 która została usypana z 1,4 mld m nadkła-
du zebranego z odkrywki Kopalni Węgla 
Brunatnego Bełchatów. Po pracach rekulty-
wacyjnych i zalesieniu sztucznie usypane 
wzgórze jest dzisiaj atrakcyjnym miejscem 
całorocznego aktywnego wypoczynku dla 
mieszkańców regionu. Akweny na rzece 
Widawka, czyli jeziora Wawrzkowizna
i Słok, są źródłami wody dla Kopalni Węgla 
Brunatnego w Bełchatowie, a jednocześnie 
miejscem idealnym dla żeglarzy i wędkarzy. 
Po zakończeniu wydobycia w Kopalni 
Bełchatów powstaną dwa nowe jeziora.
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Podejmujemy również działania związane 
z ochroną ptaków przed porażeniem 
prądem. Budujemy linie izolowane oraz 
konstrukcje na słupach przelotowych linii. 

Przykładowym działaniem związanym 
z troską o zachowanie bioróżnorodności jest 
projekt PGE Dystrybucja, prowadzony na 
rzecz ochrony bociana białego. Na terenie 
działania spółki montowane są metalowe 
konstrukcje wynoszące gniazda ponad linie 
elektroenergetyczne. Do tej pory zamonto-
waliśmy ich ponad 21 tysięcy. Jak wynika 
z naszych obserwacji, działania te przy-
noszą pozytywny skutek – ptaki zasiedlają 
platformy w ponad 90% przypadków. 

PGE Energia Odnawialna na swoich farmach 
wiatrowych prowadzi monitoring ptaków 
i nietoperzy. Celem tego badania jest 
określenie rzeczywistego wpływu działania 
wiatraków na te zwierzęta. 

Stosujemy również specjalne oznakowanie 
na końcówkach łopat wiatraków, które 
umożliwiają dostrzeżenie potencjalnej 
przeszkody.

Ochrona bioróżnorodności

Projekt „Las pełen energii” jest autorską 
akcją ekologiczną spółki PGE Dystrybucja, 
przeprowadzoną we współpracy 
z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów 
Państwowych.

Inicjatywa została zrealizowana
w siedmiu lokalizacjach, w okolicach Łodzi
i Zamościa, w ramach rekompensaty dla 
środowiska za wycinkę drzew prowadzoną 
podczas prac eksploatacyjnych na sieciach 
elektroenergetycznych. Łącznie
w wydarzeniu w 2014 roku udział
wzięło ok. 700 osób, które posadziły ponad
40 tysięcy sadzonek sosen, świerków
i dębów.

Las pełen energii

„Las pełen energii” to dla mnie osobiście 
duża frajda. To realne, bardzo wymierne 
działania, które wspierają rozwój środowiska 
naturalnego wokół nas. Budują pozytywny 
obraz naszej firmy w lokalnych 
społecznościach, szczególnie wśród 
młodego pokolenia. 

Najbardziej jednak cieszy mnie, gdy 
młodzież biorąca udział w sadzeniu mówi 
o drzewach, które chwilę wcześniej zasadziła 
– „moje drzewa”. 

Z przyjemnością patrzę, gdy ci młodzi ludzie 
próbują ustalić szczegółowo miejsce, gdzie 
za kilka, kilkanaście lat będą mogli 
przyjechać z rodziną, aby pokazać 
„swój las”. 

Bożena Matuszczak-Królak
Specjalista ds. Komunikacji
PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Miasto

Elektrownia Bełchatów od kilkunastu lat 
prowadzi monitoring leśny w rejonie 
swojego oddziaływania. Podczas badań 
realizowanych w ramach projektu moder-
nizacji bloków stwierdzono, że obecnie 
prowadzone działania eksploatacyjne mają 
marginalny wpływ na bioróżnorodność 
terenów sąsiadujących z elektrownią, 
a planowane instalacje dodatkowo 
ograniczą jej wpływ na istniejącą florę 
i faunę. 

Do podobnych wniosków doszli badacze, 
realizujący prace dla Elektrowni Turów.

Każdego roku w nasze akcje sadzenia lasów angażują się także uczniowie i harcerze.

Góra Kamieńsk to obecnie nowoczesny 
ośrodek narciarski w centralnej Polsce.

Fazy rekultywacji terenów pokopalnianych

Faza rekultywacji 
szczegółowej 

Faza rekultywacji 
podstawowej

Faza 
przygotowawcza

•
•

•

ukształtowanie rzeźby zwałowiska
 budowa systemu dróg i pochylni 

zapewniająca połączenie z terenami 
przyległymi

 obudowa systemu odwodnienia 
powierzchniowego

• opracowanie projektu i kosztorysu 
zmian

•
•

•

wprowadzenie roślinności zielnej 
zasadzenie drzew 
(na 1 ha powierzchni  10–14  tysięcy 
sadzonek)
pielęgnacja sadzonek

POLE SZCZERCÓW POLE BEŁCHATÓW
Zwałowisko
wewnętrzne
Pola Bełchatów

Zwałowisko
zewnętrzne
Pola Bełchatów
OSiR Góra Kamieńsk

Zwałowisko
zewnętrzne
Pola Szczerców

Plany zagospodarowania terenu w okolicach Bełchatowa

W 2049 roku powstaną dwa jeziora o objętości:

•    3około 1,5 mld m  – Bełchatów 
• 3 około 1,25 mld m  – Szczerców

Dalsze inwestycje w niskoemisyjne technolo-
gie, w tym źródła odnawialne, po roku 2020 
będą w dużej mierze motywowane nowymi 
ramami unijnej polityki klimatycznej, która 
nakłada na państwa członkowskie ogólny 
40% cel redukcji emisji do roku 2030 
(w stosunku do roku 1990).  

W czerwcu 2014 roku w Elektrowni Opole 
oddano do eksploatacji nową instalację 
redukcji emisji tlenków azotu, dzięki której 
osiągniemy poziom emisji NOx poniżej 

3200 mg/Nm  (zgodnie z dyrektywą IED). 

Kolejną inwestycją mającą na celu 
obniżenie emisji dwutlenku siarki jest 

rozpoczęta w lipcu 2014 roku budowa 
instalacji mokrego odsiarczania spalin 
w Elektrowni Turów. Zastosowanie tej tech-
nologii pozwoli obniżyć emisję SO  do po-2

3ziomu poniżej 200 mg/Nm  spalin, a także 
zredukować emisję pyłów do atmosfery. 
Instalacja ma być przekazana do eksplo-
atacji w grudniu 2015 roku.

Nieodłącznym etapem naszych inwestycji 
jest proces analizy otoczenia i środowiska 
przyrodniczego, a jej wyniki pozwalają nam 
zaplanować właściwą rekultywację terenu 
po zakończeniu inwestycji.  

Monitorujemy nasz wpływ na środowisko

Rekultywacja wodna Rekultywacja leśnasportowa i Rekultywacja leśna
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Zmieniające się otoczenie wymaga od nas, by stale się rozwijać, poszukiwać nowych rozwiązań.

Stale poszukujemy nowych kierunków rozwoju i obszarów biznesu. 

Innowacyjnych pomysłów szukamy wewnątrz naszej organizacji oraz 

we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Zawarliśmy m.in. porozumienie 

o współpracy przy projektach badawczo-rozwojowych z Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju.

Min. 1,5% skonsolidowanego 
zysku netto rocznie planuje
przeznaczyć PGE na działalność 
badawczo-rozwojową od 2015 roku, 
korzystając jednocześnie z polskich
i europejskich funduszy wsparcia.

Oczekiwania interesariuszy z sesji dialogowej:

•

•

•

•

uwzględnienie i komunikowanie innowacyjnych oraz inteligentnych rozwiązań, również
technologicznych, we wszystkich aspektach działań biznesowych i CSR Grupy Kapitałowej PGE;
nawiązanie „partnerstw na rzecz rozwoju innowacji” – współpracy z uczelniami oraz innymi 
podmiotami zewnętrznymi;
przeprowadzanie kampanii informacyjnych na temat możliwości współpracy z Grupą PGE 
w obszarze badań i rozwoju (B&R);
wpływanie na kierunki i na rozwój badań oraz środowisk naukowych w Polsce poprzez 
wskazywanie przewidywanych potrzeb biznesowych i obszarów technologicznych, w których 
możliwe będzie finansowanie w przyszłości (np. badania na rzecz redukcji CO ).2

Kluczowe liczby:

32 przedsięwzięcia 
badawczo-rozwojowe 
przeprowadzono łącznie 
w 2014 roku w obszarze górnictwa 
i energetyki konwencjonalnej.
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Mamy świadomość, że w tak szybko zmieniających się realiach biznesowych inwestycje w innowacje 
są warunkiem utrzymania przewagi konkurencyjnej. W ramach naszej strategii wyznaczyliśmy sobie cele, 
które skupione są wokół innowacyjności. Aby je zrealizować, w proces twórczego podejścia do wyzwań, 
jakie przed nami stoją, angażujemy nie tylko naszych pracowników oraz renomowane instytucje nauko-
we, ale także inne przedsiębiorstwa.

Jak rozumiemy naszą odpowiedzialność

INNOWACYJNOŚĆ

Wiodący wytwórca energii
elektrycznej w Polsce

Najbardziej efektywna 
grupa energetyczna 

w Polsce

Preferowany
i niezawodny

dostawca 
energii

Grupa 
aktywnie
rozwijająca 
nowe obszary
biznesu

Niezawodność 
dostaw oraz 

optymalny proces 
sprzedaży i obsługi 

klienta

Aktywne działania 
w celu identyfikacji 
i realizacji nowych 

inicjatyw 
rozwojowych 

ukierunkowanych
na budowę wartości 

Grupy

Wzmocnienie pozycji lidera w wytwarzaniu energii 
elektrycznej z najbardziej efektywnym, 

zdywersyfikowanym portfelem aktywów zapewniającym 
długoterminową przewagę konkurencyjną

Poprawa efektywności działania Grupy 
w kluczowych obszarach, w oparciu o najlepsze 

branżowe standardy

utylizacja 
dwutlenku węgla (CCU)

redukcja emisji  
(NO , SO , Hg etc.) x

poprawa efektywności 
wytwarzania

zgazowanie paliwa

energia jądrowa ***

x

kogeneracja* 

*  w ramach obszarów Nowego Biznesu rozumiana jest jako „ ”
** Energia słoneczna w ramach obszarów Nowego Biznesu rozumiana jest jako „ ”
*** Obszary dodatkowo wyróżnione, jako strategiczne z punktu widzenia rozwoju GK PGE, w których Grupa planuje prowadzić prace B+R

Kogeneracja Mikrokogeneracja
Fotowoltaika prosumencka

SOBiR

Nowy Biznes

Strategiczne podejście 
do innowacyjności

Innowacyjność jest centralnym elementem 
Strategii GK PGE na lata 2014-2020, która 
zakłada realizację konkretnych działań 
w czterech obszarach: wytwarzania, dystry-
bucji energii, poprawy efektywności oraz 
identyfikacji i realizacji nowych inicjatyw 
rozwojowych. 

Podjęliśmy wiele działań, których celem jest 
wzmocnienie innowacyjności całej organi-
zacji oraz przygotowanie jej do efektywnego 

pozyskiwania środków na działalność 
badawczo-rozwojową z funduszy wsparcia. 
Punktem startowym było wdrożenie 
Regulaminu Rozwoju Biznesu i Innowacji 
w GK PGE, który stanowi podstawę do 
inicjowania oraz zarządzania projektami 
badawczo-rozwojowymi w całej Grupie. 
Dokument ten precyzuje zasady jednolitego 
podejścia Grupy PGE do identyfikacji, 
selekcji oraz prowadzenia projektów B+R.

Powołany został także Komitet Rozwoju 
Biznesu i Innowacji w GK PGE, którego głów-
ną rolą jest wsparcie procesu decyzyjnego, 

w szczególności w zakresie wyboru i alokacji 
środków dla inicjatyw badawczych i rozwo-
jowych. 

Zdefiniowaliśmy także Strategiczne 
Obszary Badań i Rozwoju oraz Nowego 
Biznesu (dalej: SOBiR&NB). Zamierzamy 
realizować projekty badawczo-rozwojowe 
oraz innowacyjne dotyczące np. dostarcza-
nia nowych produktów lub usług. SOBiR&NB 
wynikają z najważniejszych wyzwań Grupy 
i zostały zidentyfikowane dla każdego 
elementu naszego łańcucha wartości, 
wskazanego w Strategii na lata 2014-2020. 

Strategia GK PGE na lata 2014-2020

SOBiR&NB wyznaczają najbardziej istotne – ze względu na cele strategiczne – obszary funkcjonalne 
GK PGE, w których będą realizowane projekty B+R+I

optymalizacja procesu 
wydobycia

uzdatnianie surowca 
(poprawa parametrów 
jakościowych paliw)

energia słoneczna **

energia wiatrowa

Smart Grid 

Smart Meters ***

magazynowanie energii 

zarządzanie 
informacjami 

o klientach (Big Data)

Smart Facility

e-mobilność

zarządzanie popytem 

Wydobycie Wytwarzanie
Energia

odnawialna Dystrybucja Sprzedaż
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Razem, czyli lepiej i efektywniej

•

•

•

•

Dla zwiększenia efektywności realizacji pro-
jektów badawczo-rozwojowych oraz innowa-
cyjnych współpracujemy z partnerami 
zewnętrznymi z Polski i z zagranicy, których 
wiedza i doświadczenie stanowią uzupełnie-
nie kompetencji GK PGE. 

GK PGE w ramach konsorcjum, którego lide-
rem jest Polski Komitet Energii Elektrycznej, 
przygotowała i przedłożyła do Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju studium wykonal-
ności Programu Badawczego Sektora 
Elektroenergetycznego (PBSE).

Założeniami Programu Badawczego Sektora 
Elektroenergetycznego są:

realizacja projektów faktycznie 
odpowiadających na potrzeby sektora 
elektroenergetycznego w Polsce;
ukierunkowanie środowisk badawczych 
na pracę nad wyzwaniami 
zidentyfikowanymi przez przemysł;
wykorzystanie potencjału badawczego 
i współpracy przemysłowo-naukowej 
z dużymi i małymi firmami;
ułatwienie komercjalizacji produktów 
prac PBSE.

Spodziewany termin uruchomienia Progra-
mu to druga połowa 2015 roku. Wymagane 
jest do tego uzgodnienie z NCBiR ostatecz-
nego zakresu tematycznego i budżetu 
Programu.

Ponadto, w 2014 roku PGE podpisała 
z NCBiR list intencyjny dotyczący współpracy
w zakresie wsparcia komercjalizacji badań 
naukowych lub prac rozwojowych 
dla przemysłu energetycznego.
Nasza współpraca z NCBiR ma na celu 
opracowanie i wdrożenie innowacyjnych 
technologii, materiałów, wyrobów lub usług 
w branży energetycznej oraz docelowo 
podniesienie konkurencyjności Grupy 
Kapitałowej PGE,  jako istotnego uczestnika 
rynku polskiego i europejskiego.

Innym przykładem naszego zaangażowania 
w międzysektorową współpracę na rzecz 
innowacyjności jest udział PGE GiEK w kon-
sorcjum naukowo-badawczym realizującym 

Potencjał tkwi w programach badawczych

z którymi podjęliśmy współpracę, dołączyły 
między innymi: Politechnika Rzeszowska, 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technolo-
giczny oraz Akademia Morska w Szczecinie. 
Planujemy współpracę w dziedzinach 
związanych z technologicznymi aspektami 
procesu wytwarzania oraz najlepszymi 
praktykami w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwem energetycznym.  

Program, obejmujący całe spektrum działań 
na rzecz ograniczenia emisji rtęci do atmo-
sfery, składa się z trzech pakietów: określe-
nia zawartości rtęci w węglach i innych 
spalanych paliwach, wykonania badań 
bilansowych rtęci w procesie spalania oraz 
próby usuwania rtęci poprzez dozowanie 
preparatów chemicznych. Dwa pierwsze 
pakiety zostały już zrealizowane. Działania 
w trzecim etapie są konsekwencją wyników 
uzyskanych w pakiecie drugim i mają na 
celu opracowanie efektywnych ekologicznie 
i ekonomicznie sposobów ograniczenia 
emisji rtęci. Dla uzyskania pożądanych 
efektów niezbędne jest przeprowadzenie 
prób i testów na rzeczywistym obiekcie 
i potencjalne wdrożenie ich wyników do 
działalności gospodarczej. 

Trzeci etap jest prowadzony przy współpra-
cy z Politechniką Łódzką. Projekt został 
dofinansowany przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju i jest realizowany w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Jego zakończenie przewidzia-
no na 30 września 2015 roku. 

zadanie badawcze „Opracowanie technolo-
gii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych
i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem 
CO ”, w ramach programu „Zaawansowane 2

technologie pozyskiwania energii”, finanso-
wanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju. W przedsięwzięciu uczestniczą 
podmioty z branży energetycznej oraz 
uczelnie i instytuty naukowo-badawcze. 
Głównym celem programu jest wskazanie 
kierunków rozwoju czystych technologii 
węglowych. 

Wiemy, jak duży jest potencjał kadry akade-
mickiej i studentów, dlatego nawiązujemy 
partnerstwa na rzecz rozwoju z uczelniami 
w całym kraju. Współpracujemy m.in. z poli-
technikami z Łodzi, Warszawy, Wrocławia, 
Gdańska i Opola, Akademią Górniczo-
-Hutniczą w Krakowie oraz Uniwersytetem 
Łódzkim. W 2014 roku do grona uczelni, 

Synergia dwóch światów –
biznes i uczelnie akademickie

do badań prowadzonych przez pracowników 
uczelni dla przedsiębiorstw oraz uczestni-
cząc we wspólnych działaniach wraz z kadrą 
naukową. Uniwersytet docenił te działania 
i przyznał firmie certyfikat „Partner Innowa-
cyjnej Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego”. 

otwarte innowacje 
(pozyskiwanie pomysłów 
za pomocą formularza 
dostępnego na stronie www)  

Innowacje
w PGE

pracownicy 
(wdrażanie innowacji w oparciu 

o pomysły pracowników, poradnik innowatora)
)

współpraca z uczelniami 
(wspólne projekty)

Innowacje w PGE

wsparcie 
dla projektów 

badawczych 
i rozwojowych

o stanie kotła. Dzięki temu możliwe jest 
podejmowanie decyzji o zakresie prac 
remontowo-konserwacyjnych w trakcie 
eksploatacji urządzeń. System ten nie był 
dotąd stosowany w polskiej energetyce na 
tak dużą skalę. 

PGE, wykorzystując efekty synergii pomiędzy 
biznesem a światem akademickim, wzięła 
również udział w programie „Uniwersytet 
Łódzki dla pracodawców”, uzyskując dostęp 

Przykładem już zrealizowanego wspólnie
projektu jest między innymi innowacyjny 
system  monitoringu i regulacji układów 
zawieszenia elementów kotła energe-
tycznego w Elektrowni Turów – efekt 
współpracy z Politechniką Wrocławską 
w ramach programu INNOTECH.

System wdrożony w Elektrowni Turów daje 
inżynierowi nadzorującemu eksploatację 
możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy 

Od kilku lat jesteśmy także Partnerem Forum Innowacji w Rzeszowie.
Podczas wydarzenia prezentujemy m.in. interaktywne Laboratorium Energii PGE.

współpraca 
w ramach branży 
(studium wykonalności Programu 
Badawczego Sektora 
Elektroenergetycznego,
współpraca naukowo-badawcza)

Program rtęciowy dla PGE GiEK

7 lipca 2014 r. podpisaliśmy kolejną 
umowę z Politechniką Rzeszowską.
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Wybrane pomysły naszych 
pracowników:

Usprawnienie w Kopalni Bełchatów
Wdrożenie projektu Łukasza Gągały i Rafała 
Furczyńskiego „Sterowanie zazbrojeniem 
wyłącznika głównego WM 6kV w polu nr 1 
rozdzielni elektrycznej stacji napędowej 
Sdn” m.in. zmniejszyło czas postojów 
awaryjnych w kopalni i uprościło obsługę 
stacji.

W Turowie najlepsze chemiczki
„Opracowanie nowej metody badawczej 
dotyczącej oznaczenia zawartości siarki 
w oleju opałowym ciężkim (mazucie)” to 
nazwa najwyżej ocenionego usprawnienia 
w trzeciej edycji rankingu w Elektrowni 
Turów. Autorkami usprawnienia są: 
Jolanta Kilijańska, Katarzyna Siwka i Iwona 
Maciejewska z laboratorium chemicznego. 
Projekt ten przyczynił się do ograniczenia 
kosztów związanych z zakupieniem nowego 
wyposażenia pomiarowego oraz pozwala 
na wykonywanie użytecznych i rzetelnych 
badań na potrzeby innych spółek w Grupie.

Pomysły powinny wpisywać się w Strategię GK PGE, a tym samym podnosić 
efektywność podejmowanych przez nas działań w całym łańcuchu wartości.

Jak zostać innowatorem w trzech prostych krokach:

sprawdź, 
czy Twój pomysł wpisuje się
w któryś z listy wymienionych 
przez nas obszarów innowacji

1

opowiedz 
o swoim pomyśle –
wypełnij Formularz Zgłoszenia Innowacji 

2

poczekaj 
na kontakt z naszej strony 3

Racjonalizatorzy i pomysłodawcy

W GK PGE wdrażamy wiele projektów 
wewnętrznych, które mają na celu uspra-
wnianie i racjonalizację działań zarówno 
poszczególnych spółek, jak i całej Grupy. 
W 2012 roku w celu ustalenia spójnych 

Projekt, który zrealizowaliśmy, usprawnił 
naszą pracę oraz wpłynął na poprawę 
warunków BHP podczas eksploatacji stacji 
elektroenergetycznych. 

Dodatkowo udział w przedsięwzięciu pozwo-
lił nam zrealizować pomysł, który już dużo 
wcześniej „chodził nam po głowie”.  Pozwolił 
także uwierzyć w siebie oraz zyskać pewność, 
że to, co robimy, jest słuszne. 

Udział w III edycji Rankingu Innowacji to 
jedna z możliwości realizacji naszych po-
mysłów. Wszystkie te działania pomagają 
w pracy nam i naszym kolegom na co dzień. 

Przy tworzeniu naszego rozwiązania towa-
rzyszyła nam chęć pokazania, że takie 
drobne usprawnienia mogą przyczynić się
do zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz
do poprawy warunków BHP.

Wyróżnienie i docenienie naszego projektu 
I miejscem było dla nas bardzo ważne, 
jednak największą satysfakcję czujemy
wtedy, gdy nasze rozwiązanie pomaga
w codziennej pracy.

Łukasz Gągała
Sztygar Zmianowy

Oddział Elektryczny P/Bełchatów

PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla 

Brunatnego Bełchatów

Rafał Furczyński
Sztygar Zmianowy

Oddział Elektryczny P/Bełchatów

PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla 

Brunatnego Bełchatów

Jolanta Kilijańska
Starszy Mistrz ds. Laboratorium Chemicznego 

Wydział Laboratoriów 

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów

Iwona Maciejewska
Specjalista ds. Utrzymania i Doskonalenia SZL

Wydział Laboratoriów 

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów

Katarzyna Siwka
Specjalista ds. Chemicznych

Wydział Laboratoriów 

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów

Istotą rozwoju zespołu jest dzielenie się 
pomysłami. Nasz projekt był kompilacją 
wiedzy, doświadczenia oraz kreatywności. 
Zajęcie I miejsca dało nam satysfakcję 
związaną z dobrze wykonanym zadaniem.
Jest to też wyraz uznania dla pracy całego 
zespołu Wydziału Laboratoriów. Pracujemy
w pionie technicznym, w którym powstają 
dane źródłowe wykorzystywane i przetwa-
rzane przez inne wydziały. Dzięki wielo-
letniemu doświadczeniu oraz wiedzy 
technicznej, a także wdrożeniu systemu 
zarządzania laboratorium oferujemy 
wiarygodne, użyteczne i rzetelne badania, 
które spełniają międzynarodowe standardy. 

Stale musimy się uczyć, rozwijać i śledzić 
najnowsze trendy, zarówno w analityce 
chemicznej, jak i w zmieniających się 
przepisach prawnych. Co roku w wydziale 
wdrażamy nowe metody badawcze, głównie 
w oparciu o polskie normy lub rozwiązania 
przekazane przez instytuty naukowe. 

zasad funkcjonowania innowacyjności 
opracowaliśmy w PGE GiEK „Metodykę 
Zarządzania Innowacyjnością”. 

Pilotażowe wdrożenie nowych zasad 
w oddziałach: Elektrociepłownia Rzeszów, 
Elektrownia Turów i w KWB Bełchatów 

odbyło się w okresie od 1 lipca 2012 r. 
do 30 czerwca 2013 r. W oparciu o uzyskane 
doświadczenia został opracowany
i wdrożony  „Regulamin postępowania
z innowacjami racjonalizatorskimi
i usprawniającymi w PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna SA”.

Każdy może być innowatorem

Aby umożliwić pracownikom łatwe i szybkie 
zapoznanie się z podstawowymi i najważ-
niejszymi informacjami o innowacyjności, 
przygotowany został Poradnik Innowatora.

Opracowanie podaje „w pigułce” informacje, 
jak rozróżnić innowacje racjonalizatorskie 
i usprawniające, w jaki sposób i gdzie doko-
nuje się zgłoszenia pomysłu oraz jak nagra-
dzani są twórcy innowacji.

Zachęcamy wszystkich do zgłaszania swoich innowacyjnych pomysłów
przez naszą dedykowaną zakładkę na www.gkpge.pl.

W GK PGE rejestruje się rocznie kilkadziesiąt 
zgłoszeń innowacyjnych pomysłów, 
z których znaczna część jest wdrażana 
i dotyczy różnych obszarów działalności.

Poza poszukiwaniem innowacyjnych po-
mysłów wewnątrz organizacji otwieramy się 
także na kreatywność i pomysłowość part-
nerów zewnętrznych. Wierzymy, że taki 
rodzaj współpracy może być korzystny 
dla obu stron. 

W tym celu stworzyliśmy w 2014 r. 
dedykowaną stronę internetową
www.gkpge.pl/innowacje/obszary-innowacji,
na której można zgłaszać swoje innowacyjne 
pomysły.

Poradnik innowatora to kompendium 
wiedzy merytorycznej i przewodnik 
po tym, jak zgłosić swoje pomysły.
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Nasi doświadczeni pracownicy chętnie udzielają informacji we wszelkich sprawach, z którymi zgłaszają się klienci.

Nieustannie dbamy o bezpieczeństwo i standardy współpracy, wychodząc 

naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom klientów. Zróżnicowana oferta

PGE jest dopasowana do indywidualnych potrzeb odbiorców końcowych.

281 290 km – to długość linii 
dystrybucyjnych (bez przyłączy) 
obsługiwanych przez PGE Dystrybucja. 
Ich zasięg pokrywa 39 proc. obszaru 
Polski.

Oczekiwania interesariuszy z sesji dialogowej:

•

•

•

•

obiektywizacja kryteriów badania satysfakcji klientów oraz oceny jakości obsługi klienta 
i komunikacji z klientem;
stworzenie standardów przejrzystości umów i relacji z klientem, dbanie przy tym o czytelność 
komunikatów oraz przekazywanie jasnej informacji;
tworzenie koalicji firm energetycznych działających na rynku polskim, na rzecz promocji uczciwych 
zasad funkcjonowania rynku elektroenergetycznego względem konsumentów;
edukowanie na temat tego, „jak się robi prąd’’.

Kluczowe liczby:

Ponad 5,1 mln – tylu odbiorców 
końcowych obsługiwaliśmy 
w 2014 roku.

50 proc. – o tyle planujemy obniżyć 
wskaźnik SAIDI do roku 2020.
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Do głównych grup interesariuszy PGE należą odbiorcy energii elektrycznej, odbiorcy ciepła oraz klienci 
spółki Exatel. Podniesienie jakości obsługi klientów to jeden z filarów naszej strategii biznesowej.
Aby lepiej zrozumieć potrzeby odbiorców, prowadzimy cykliczne badania satysfakcji oraz wykorzystujemy 
różnorodne kanały komunikacji. To pomaga nam nieustannie podnosić standardy obsługi i budować 
pozytywne relacje z klientami.

Jak rozumiemy naszą odpowiedzialność

INNOWACYJNOŚĆ

Wiodący wytwórca energii
elektrycznej w Polsce

Najbardziej efektywna 
grupa energetyczna 

w Polsce

Wzmocnienie pozycji lidera w wytwarzaniu energii 
elektrycznej z najbardziej efektywnym, 

zdywersyfikowanym portfelem aktywów, zapewniającym 
długoterminową przewagę konkurencyjną

Poprawa efektywności działania Grupy 
w kluczowych obszarach, w oparciu o najlepsze 

branżowe standardy

Strategia GK PGE na lata 2014-2020

Grupa 
aktywnie
rozwijająca 
nowe obszary
biznesu

Aktywne działania 
w celu identyfikacji 
i realizacji nowych 

inicjatyw 
rozwojowych, 

ukierunkowanych na 
budowę wartości Grupy

Preferowany
i niezawodny

dostawca 
energii

Niezawodność 
dostaw oraz 

optymalny proces 
sprzedaży i obsługi 

klienta

Struktura podziału między dystrybucją 
a sprzedażą energii elektrycznej

Odpowiedzialny dostawca

Kim są nasi klienci?

Dystrybucja energii elektrycznej polega na 
jej transporcie za pomocą sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych wysokich, średnich 
i niskich napięć do odbiorców końcowych. 
Działalność ta jest realizowana przez 
Operatorów Systemów Dystrybucyjnych 
(OSD).

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo 
i ciągłość świadczonych usług. Do 2020 r. 
zamierzamy znacznie zredukować wskaźnik 
SAIDI, czyli podany w minutach całkowity 
czas trwania przerw w zasilaniu w energię 
elektryczną, jakiego średnio w roku może 
spodziewać się odbiorca. 

Zgodnie z założeniami strategii biznesowej 
PGE, do 2020 roku przewidujemy redukcję 
wskaźnika SAIDI do 265 minut, czyli 50 proc. 
w stosunku do poziomu z 2013 roku.

Stale rozszerzamy naszą sieć dystrybucyjną, 
umacniając tym samym pozycję lidera na 
rynku energii w Polsce. Rozwijamy również 
naszą ofertę produktową na nowych 
rynkach, poza obszarem działalności 
dystrybucyjnej. 

PGE świadczy usługi dla klientów 
indywidualnych i instytucjonalnych. 
Struktura sprzedaży energii elektrycznej 
zbudowana jest w oparciu o zasadę 
unbundlingu, która zakłada rozdział 
działalności dystrybucyjnej od działań 
w zakresie obrotu energią elektryczną.

Dystrybucją energii 
w Grupie PGE zajmuje się 
spółka PGE Dystrybucja, 
która działa na obszarze 

2122,8 tys. km  

Sprzedawca energii

PGE Obrót

Operator Systemu
Dystrybucyjnego

PGE Dystrybucja

Naszym klientom zapewniamy stały kontakt z nami, m.in. poprzez PGE Contact Center.

Sprzedażą energii 
w Grupie PGE zajmuje się 
spółka PGE Obrót
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Segment Dystrybucja
Liczba klientów wg punktów poboru energii [szt.]

Grupa taryfowa A

Grupa taryfowa B

Grupa taryfowa C+R

Grupa taryfowa G

RAZEM

83

10 374

501 098

4 682 166

5 193 721

2013 r.

86

10 626

496 054

4 718 887

5 225 653

2014 r.Taryfy

Grupa taryfowa A

Grupa taryfowa B

Grupa taryfowa C+R

Grupa taryfowa G

RAZEM

Segment Obrót
Liczba klientów wg punktów poboru energii [szt.]

109

10 807

493 503

4 656 615

5 161 034

2013 r.

104

11 648

479 655

4 652 236

5 143 643

2014 r.Taryfy

Za dystrybucję energii elektrycznej do 
odbiorcy końcowego odpowiada osiem 
oddziałów PGE Dystrybucja mieszczących 
się w Białymstoku, Lublinie, Łodzi (Oddział 
Łódź-Miasto oraz Oddział Łódź-Teren), 
Rzeszowie, Skarżysku-Kamiennej, Zamościu 
i Warszawie. 

Sprzedaż energii elektrycznej na terenie 
całego kraju jest z kolei przedmiotem 
działalności spółki PGE Obrót. Grupa 
Kapitałowa PGE obsługuje ponad 5 mln 
gospodarstw domowych, przedsiębiorstw
i jednostek samorządowych. 

W jednostkach wytwórczych 
spółki PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna oprócz energii elektrycznej 
produkowane jest także ciepło, którego 
odbiorcami są klienci biznesowi – głównie 
przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją 
ciepła na lokalnych rynkach energii.

Przykładowi klienci taryf A, B, C, G

• huty
• kopalnie
• stocznie

• duże fabryki

• gospodarstwa
domowe

• spółdzielnie 
mieszkaniowe 

Duże przedsiębiorstwa 
(wysokie napięcie – WN), 

takie jak:

Grupa taryfowa 
niezależna od 

poziomu napięcia 

Klienci PGE w 2014 r.

A

• sklepy, punkty 
usługowe

• gospodarstwa rolne

Małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

i instytucje 
(niskie napięcie – nN), 

takie jak:

C

• obiekty rekreacyjne
• centra handlowe

• szpitale
• odbiorcy przemysłowi

Duże i średnie 
przedsiębiorstwa 

(średnie napięcie – SN), 
takie jak:

B G R

5 143 6435 225 653

Segment Dystrybucja Segment Obrót

O ciągłość dostaw energii dba około 5 tysięcy pracowników spółki PGE Dystrybucja.

Gospodarstwa 
domowe

*  Ze względu na brak systemu pozwalającego na zliczenie kont klientów, spółka PGE GiEK 
nie posiada danych za rok 2013 
** Firmy – spółdzielnie, wspólnoty, szkoły, urzędy itd. (wszystkie podmioty z wyjątkiem 
klientów indywidualnych)
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Liczba klientów PGE GiEK (odbiorców ciepła) w 2014 r.*

Firmy**

Odbiorcy prywatni

933

169

2014 r.
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Co oferujemy naszym klientom

Nasze spółki oferują klientom szeroki 
wachlarz produktów i usług związanych
z produkcją, dystrybucją i sprzedażą energii 
elektrycznej. Produkujemy też i dostarczamy 
odbiorcom ciepło systemowe. Spółka Exatel 
oferuje natomiast klientom rozwiązania do-
tyczące zarządzania siecią transmisji danych 
oraz bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Z myślą o potrzebach odbiorców 
instytucjonalnych powstała limitowana 
oferta Eko Energia PGE. Spółka PGE Obrót 
skierowała ją do wszystkich, dla których 
ważna jest troska o środowisko naturalne. 
Energia elektryczna proponowana w ramach 
oferty pochodzi w 100 proc. z odnawialnych 
źródeł energii i jest wytworzona w elektrow-
niach wodnych i wiatrowych PGE. 
Klienci, którzy decydują się na zakup 
Eko Energii, otrzymują gwarancję 

Eko Energia – innowacyjne podejście 
do wykorzystania OZE

„Robimy prąd od początku do końca”

„Robimy prąd, góry jeziora i lasy” 

„Robimy prąd od początku do choinki”

 „Zapewniamy energię”

„Sprawdź, jak nie dać się oszukać”

„Zapewniamy energię na zimę”

Do klientów docieramy także poprzez szeroko 
zakrojone kampanie marketingowe.

Przykładowe kampanie realizowane 
w latach 2013-2014:

niezmienności ceny do końca 2016 roku. 
Dodatkowo, każdy decydujący się na tę 
usługę otrzymuje specjalny certyfikat 
potwierdzający dbałość o środowisko 
naturalne. Produkt Eko Energia został 
uhonorowany przez magazyn „Manager” 
nagrodą Manager Award.

Podejmujemy działania mające na celu  
zapewnienie wysokiego standardu obsługi. 
Dokładamy wszelkich starań, aby w przej-
rzysty i kompleksowy sposób informować 
o naszej ofercie. W tym celu spółki PGE 
stworzyły programy dla poszczególnych 
grup klientów. 

Priorytetem dla spółki jest zachowanie 
najwyższych standardów w zakresie 
zapewnienia ciągłości i niezawodności 
dostaw. PGE Dystrybucja, realizując swoje 
obowiązki jako Operator Systemu 
Dystrybucyjnego, obsługuje całodobowy 
telefon alarmowy, umożliwiający uzyskanie 
kompleksowej pomocy w zakresie dostar-
czania energii. 

Zakres projektu „Klient plus” został opraco-
wany na podstawie informacji otrzymanych 
w ramach przeprowadzonych badań opinii 
oraz w wyniku analizy rozmów dyspozy-
torów, rejestrowanych pod numerem 
awaryjnym 991. Kilkudziesięcioosobowy 
zespół ekspertów ze wszystkich oddziałów 
PGE Dystrybucja pracował nad takimi 
zagadnieniami jak: obsługa klienta przy-
łączeniowego i dystrybucyjnego, obsługa 
klienta podczas awarii i planowanych 
wyłączeń, obsługa techniczna klienta przez 
inkasentów i elektromonterów, obsługa 
klienta w zakresie skarg, budowa relacji 
z samorządami, komunikacja z klientem 
poprzez media i stronę internetową. Efektem 
prac było wdrożenie rozwiązań mających na 
celu podniesienie efektywności komunikacji 
z klientami oraz poziomu satysfakcji 
płynącej ze współpracy z PGE. 
Pracownicy PGE Dystrybucja odpowiedzialni 
za przyłączanie i rozwój sieci, usługi dystry-
bucyjne oraz pracownicy Centralnej Dyspo-
zycji Mocy, w tym pracownicy obsługi 

Klient w centrum 
zainteresowania

Projekt „Klient plus” w PGE Dystrybucja 

telefonu alarmowego 991, zostali przeszko-
leni w zakresie obsługi klienta. Ponadto, 
opracowaliśmy wytyczne do określenia ram 
czasowych trwania każdego etapu 
w procesie przyłączeniowym. 

W 2014 r. w spółkach PGE Obrót 
i PGE Dystrybucja zrealizowany został 
projekt „ProKlient”, mający na celu 
usprawnienie procesów obsługi klienta. 
W ramach projektu w obu spółkach 
dokonano analizy funkcjonujących 
dotychczas procesów obsługi, a następnie 
przygotowano propozycje ich optymalizacji. 

Dzięki wspólnej pracy spółek z dwóch 
obszarów działania mogliśmy kompleksowo 
odpowiedzieć na oczekiwania odbiorców 
naszych usług, między innymi skracając czas 
realizacji obsługi w biurach stacjonarnych 
oraz ułatwiając kontakt z PGE za pomocą 
innych kanałów komunikacji. Kolejnym 
ważnym efektem prac było uspójnienie 
standardów jakości obsługi oraz 
uproszczenie formularzy wypełnianych przez 
klientów w naszych biurach. Wszystkie te 
działania mają na celu poprawę 
efektywności obsługi oraz wzrost 
zadowolenia odbiorców naszych usług.

Projekt „ProKlient” w PGE Obrót 
i PGE Dystrybucja

Program „Ambasador Jakości” trwa już od dwóch lat. Jest to rozwiązanie, 
które doceniają nasi klienci.

 Jak komunikujemy z naszymi klientami:się 

PGE Contact Center

strona www.gkpge.pl

strona www.pge-obrot.pl

Biura Obsługi Klienta

eBOK (internetowy system
              obsługi klienta)

broszury informacyjne 

informacje dołączane 
do rachunków

przenośne Biuro Obsługi Klienta 
podczas wydarzeń lokalnych

media społecznościowe 
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Dbałość o klienta w PGE Obrót

PGE Obrót prowadzi także działania mające 
na celu pozyskanie nowych oraz utrzymanie 
współpracy z obecnymi klientami. Jedną
z takich inicjatyw była m.in. skierowana
do małych i średnich przedsiębiorstw 
„Oferta jesienna 2014 dla biznesu”.

1 lipca 2013 roku rozpoczęliśmy realizację 
projektu Ambasador Jakości w Biurach 
Obsługi Klienta. Ta nowatorska w skali 
branży usługa jest odpowiedzią na 
oczekiwania i potrzeby naszych klientów 
w zakresie standardów obsługi, a w szcze-
gólności skrócenia czasu oczekiwania na 
realizację zgłoszonych potrzeb.

Podstawowym zadaniem Ambasadorów 
Jakości jest pomoc przy określeniu rodzaju 
sprawy oraz wypełnianiu dokumentów,
a także wsparcie osób niepełnosprawnych 
i starszych. Projekt został uruchomiony 
w 12 największych placówkach. 

Podejmowane działania przyniosły 
pozytywne efekty, co potwierdza między 
innymi przyznane nam kolejny raz godło 
„Firma Przyjazna Klientowi”. Nagrodę 
otrzymaliśmy w wyniku wysokich ocen 
uzyskanych w niezależnym badaniu opinii 
klientów indywidualnych i korporacyjnych.
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Najwyższa jakość usług w Exatelu

Exatel świadczy usługi telekomunikacyjne 
dla klientów korporacyjnych – zarówno 
biznesowych, jak i instytucji administracji 
publicznej. Usługi te charakteryzują się 
wysokim poziomem jakości, 
nowoczesnością i bezpieczeństwem. 
Ich realizacja zagwarantowana jest 
w umowach SLA (od ang. Service Level 
Agreement). Na bieżąco dokonywane są 
pomiary parametrów sieci, które pozwalają 
określić wskaźniki poziomu dostępności 
usług i zajętości łączy. Każdy klient posiada 
dwóch opiekunów – handlowego i technicz-
nego, którzy dbają o dostosowanie usług 
do jego oczekiwań i potrzeb. Za każdą 
usługę odpowiada kierownik produktu – 
od momentu rozpoznania potrzeb klienta, 
opracowania koncepcji aż po wdrożenie 
najlepszego dla niego rozwiązania 
i monitorowanie realizacji. 

Oferta produktowa jest przygotowywana 
w oparciu o informacje uzyskane od 
opiekunów, przeprowadzone analizy rynku, 
a także współpracę z innymi operatorami 
krajowymi i zagranicznymi. Wyniki 
monitoringu procesu realizacji usług, a także 
analiza awarii oraz reklamacji pozwalają 
dokładnie poznać oczekiwania klientów. 
Dodatkowo raz na rok spółka organizuje 
spotkania z grupami interesariuszy, m.in. 
z operatorami zagranicznymi, sektorem 
finansowym, administracją publiczną, 
sektorem energetycznym oraz korporacjami, 
co pozwala kształtować najlepsze standardy 
współpracy. 

Bezpieczeństwo danych – priorytet Exatela 
w dobie e-gospodarki

Ataki na systemy komputerowe typu DDoS 
(od ang. DDoS – Distributed Denial of 
Service) to jeden z kluczowych problemów 
współczesnej gospodarki. Z roku na rok 
wzrasta liczba tego typu ataków. Coraz 
więcej firm i instytucji działających na 
polskim rynku ponosi z tego tytułu ogromne 
straty finansowe. W odpowiedzi na te 
negatywne zjawiska Exatel stworzył program 
ochrony przed atakami DDoS, mający za 
zadanie zabezpieczyć łącza oraz sieć klienta 
przed skutkami rozległych ataków odmowy 
usługi. Rozwiązanie to zapewnia 
przejrzystość sieci poprzez połączenie 
przechwytywania pakietów i technologii 
NetFlow, co umożliwia szybkie wykrywanie 
zagrożeń. 

Dodatkowo spółka oferuje klientom 
instytucjonalnym 20 wariantów audytów 
bezpieczeństwa IT oraz testów penetracyj-
nych. Usługi te stanowią uzupełnienie 
tradycyjnych zabezpieczeń infrastruktury IT, 
opartych na urządzeniach i programowaniu.

Od wdrożenia w 2010 roku spółka 
utrzymuje System Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny 
z normą ISO 27001:2005. Określa ona 
w sposób kompleksowy wymagania 
związane z ustanowieniem, wdrożeniem, 
eksploatacją, monitorowaniem, przeglą-
dem, utrzymaniem i doskonaleniem SZBI. 

ISO 27001 obejmuje zagadnienia  
bezpieczeństwa fizycznego, osobowego, 
teleinformatycznego oraz prawnego. 
Spółka corocznie dokonuje analizy ryzyka 
w tym obszarze oraz zleca przeprowadzenie 
audytów bezpieczeństwa – zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 
Są one punktem wyjścia do planowania 
odpowiednich działań zapobiegawczych 
i kontrolnych, mających na celu 
minimalizowanie ryzyk w organizacji. 

System Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji 
zgodny z normą ISO 27001 
w Exatelu

Aby na bieżąco monitorować zadowolenie 
klientów z obsługi, PGE Obrót udostępniła 
w swoich Biurach Obsługi Klienta 12 mobil-
nych urządzeń HappyOrNot. Urządzenia 
te mają na celu natychmiastowe badanie 
satysfakcji. System jest prosty i skuteczny. 
Klient ocenia jakość obsługi poprzez naciś-
nięcie odpowiedniego przycisku. Zgroma-
dzone dane są dokładnie analizowane. 

HappyOrNot w BOK-ach

Jedną z najważniejszych potrzeb 
deklarowanych przez klientów jest szybka 
realizacja formalności za pośrednictwem 
telefonu czy urządzeń mobilnych. 
Naszym priorytetem jest rozwój 
nowoczesnych rozwiązań ułatwiających 
komunikację na linii klient – firma, dlatego
w 2014 roku, w ramach standaryzacji 
i poprawy jakości obsługi, PGE Obrót 
uruchomiła jeden numer dla 
telefonicznego centrum obsługi klienta – 
PGE Contact Center.

Pod numerem 422 222 222 klienci mogą 
zrealizować wszystkie formalności, 
m.in. zawrzeć umowę, zmienić swoje dane, 
a także dowiedzieć się więcej na temat 
rozliczeń czy formy płatności. Oprócz
tego podczas rozmowy klient może 

PGE Contact Center 

sprawdzić saldo, kupić energię lub
podać stan licznika. 

Z naszych statystyk wynika, że klienci 
PGE coraz częściej wybierają telefoniczny 
sposób realizacji spraw (dziennie 
odbieranych jest około 7-10 tys. 
telefonów). O popularności tej formy 
kontaktu świadczą również wyniki badań 
opinii.

Badanie satysfakcji przeprowadzane 
po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta 
lub PGE Contact Center dowodzi,
że ok. 90 proc. naszych klientów jest 
zadowolonych zarówno z jakości obsługi, 
jak i z faktu, że sprawa, z którą dzwonią, 
rozwiązywana jest podczas jednej rozmowy.

Bardzo ważna jest dla nas opinia klientów. W tym celu prowadzimy regularne 
badania ich satysfakcji.

Jesteśmy w mediach społecznościowych

Google Plus

YouTubeInstagram

Facebook

Wspieramy także klientów w trudnej sytuacji 
życiowej. Tym, którzy nie mają możliwości 
zapłacenia rachunku w terminie, proponu-
jemy rozłożenie płatności na raty. 
Postępowanie w takich przypadkach 
reguluje Procedura Zarządzania Należno-
ściami. Możliwe jest również zainstalowanie 
tzw. licznika przedpłatowego usług, działa-
jącego podobnie jak telefony na kartę 
(prepaid). Licznik taki umożliwia zakup 
określonej ilości energii przez klienta za 
kwotę, jaką planuje na ten cel przeznaczyć. 

5352 | Raport społeczny GK PGE 2013–2014

Ambasador Jakości – tę pracę może wykony-
wać tylko ten, kto lubi bezpośredni kontakt 
z ludźmi. Ja należę do takich osób. 
Będąc Ambasadorem Jakości, dostrzegłam, 
że jest to zajęcie, które daje ogromną 
satysfakcję. To ważne, kiedy widzi się miłe 
zaskoczenie klienta, którego witam 
w drzwiach biura słowami: „Witam w PGE, 
w czym mogę pomóc?”. Od razu relacje 
między nami ocieplają się i stają się 
partnerskie. 

Klientami biur są ludzie w różnym wieku, 
dlatego podczas obsługi nieodzowna jest 
zarówno wiedza, jak i umiejętność okazania 
życzliwości i wsparcia. Chcemy, aby każdy 
klient czuł, że sprawa, z którą przychodzi,
jest dla nas ważna.

Bardzo istotne jest dla mnie, aby klient 
nie czuł się w biurze zagubiony i został jak 
najlepiej obsłużony. Ambasador Jakości jest 
jednocześnie ambasadorem firmy i to przez 
jego pryzmat klient postrzega całą
Grupę PGE.

Justyna Waltoś
Ambasador Jakości w Biurze Obsługi Klienta PGE Obrót
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Pytamy o oczekiwania 
naszych klientów

Co pół roku za pośrednictwem niezależnego 
instytutu badawczego pytamy naszych 
klientów o poziom ich satysfakcji ze świad-
czonych przez nas usług. Przeprowadzane 
co roku badania wskazują, że możemy 
poszczycić się najwyższym poziomem 
satysfakcji klientów wśród kluczowych 
uczestników rynku elektroenergetycznego 
w Polsce.

86,6 proc. naszych odbiorców korzystają-
cych z taryfy G wyraziło w 2014 roku satys-
fakcję ze świadczonych przez nas usług*.
 
Możemy się także pochwalić wysokim 
wskaźnikiem zadowolenia klientów 
(taryfa G) w zakresie ciągłości dostaw prądu 
(89%). 74% respondentów docenia także 
szybkość przywracania dostaw prądu. 
Pozytywnie nasi klienci oceniają także 
przejrzystość naszych faktur i sposób 
rozliczania się (68%).

Badanie klientów indywidualnych

W badanym okresie PGE była firmą energe-
tyczną najlepiej ocenioną przez klientów 
z grupy taryfowej B i C2 pod względem liczby 
kategorii, z których odbiorcy końcowi byli
zadowoleni. Zadowolenie na wysokim 
poziomie – pomiędzy 83 a 89 proc. – 
zaobserwowano wśród 12 z 16 ocenianych 
obszarów. Najlepiej oceniana przez 
badanych była kultura osobista 
pracowników infolinii oraz opiekunów 
handlowych. 95 proc. naszych klientów 
ponownie wybrałoby PGE jako sprzedawcę.

Zadowolenie z usług PGE w wybranych obszarach związanych z obsługą klienta –
grupa B i C2 (klienci instytucjonalni)

czytelność faktur

terminy płatności

czas oczekiwania
na infolinii

dostępność opiekuna
handlowego

jakość obsługi 
klienta

kompetencje 
pracowników infolinii

kultura osobista pracowników
infolinii

kompetencje opiekuna 
handlowego

kultura osobista
opiekuna handlowego

czytelność strony internetowej

bezawaryjność/brak 
przerw w dostawie prądu

dostępne taryfy

cena/koszty

sprawność/czas
rozwiązania problemu

uprzejmość inkasentów

100

80

60

40

20

Wybrane wyniki badania wśród klientów PGE GiEK – odbiorców ciepła
2013 r. 2014 r.

jakość produktów

wiarygodność firmy

negocjacje handlowe

warunki płatności

4,64

5,57

5,32

4,12

5,60

5,40

4,00

4,50

Raport z badania postaw i preferencji w grupie taryfowej B i C2 
na terenie całego kraju, czerwiec 2014, Quality Watch Sp. z o.o.

Badania satysfakcji klientów PGE GiEK

Spółka PGE GiEK przeprowadziła 
ankietę badania satysfakcji wśród swoich 
klientów – odbiorców ciepła – zarówno 
w roku 2013, jak i 2014. Klienci mogli 
przyznać punkty w skali od 1 do 6 
w różnych dziedzinach działalności spółki. 

Najwyższe noty w 2014 r. spółka otrzymała 
za jakość produktów oraz wiarygodność. 

Badanie klientów instytucjonalnych 

83,1% klientów z taryfy C wyraziło satysfak-
cję ze świadczonych przez nas usług. Zado-
wolenie z obsługi przez PGE deklaruje także 
96% klientów w grupie taryfowej B i C2 
(klienci instytucjonalni) – jak wynika 
z badania ilościowego postaw i preferencji
na terenie całego kraju przeprowadzonego 
na zlecenie PGE w czerwcu 2014 roku na 
grupie 600 badanych. 
 

Zadowolenie ze współpracy z PGE 

Raport z badania U&A w kategorii energii elektrycznej klientów 
taryfy G, październik 2014, MillwardBrown.

ciągłość dostaw prądu 

szybkość przywracania dostaw prądu

sposób rozliczania się 
i przejrzystość faktur

kontakt z inkasentem/
osobą spisującą stan licznika

łatwość kontaktu w przypadku awarii 
lub przerwy w dostawie prądu

skuteczność załatwiania spraw 
bezpośrednio w placówce

łatwość kontaktu z pracownikiem 
w sprawach obsługi Klienta

89%

74%

68%

66%

65%

60%

60%

Analiza wyników badania „Ocena zadowolenia klienta” przeprowadzonego w latach 2013-2014 
przez Wydział Obsługi Odbiorców PGE GiEK.

* Badanie wskaźnika Customer Satisfaction Index – CSI, Raport z badania satysfakcji
klientów taryfy G po kontakcie z BOK i CC, grudzień 2014, Grupa IQS sp. z o.o.

Zdobywca
Godła
2014
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Efektywna dystrybucja 
z pomysłem

W celu poprawienia efektywności spółki 
PGE Dystrybucja, a tym samym obniżenia 
wskaźnika przerw w dostawach energii 
elektrycznej, w roku 2013 uruchomiliśmy 
w oddziale Warszawa program MARS. 
Jego celem jest wdrożenie inicjatyw 
usprawniających zarządzanie nieplanowa-
nymi i planowanymi przerwami w dostawach 
energii. W 2014 roku MARS został 
przekształcony w program Poprawy 
Efektywności Operacyjnej i objął swym 
zasięgiem wszystkie pozostałe Oddziały 
PGE Dystrybucja.

Zoptymalizowaliśmy także zakres i terminy 
wycinki drzew i gałęzi w pobliżu linii napo-
wietrznych. Wszystkie te działania mają 
przyczynić się do skrócenia średniego czasu 
usuwania awarii, co przekłada się na popra-
wę jakości dostaw energii elektrycznej do 
odbiorców końcowych, a także zwiększenie 
efektywności operacyjnej oraz kosztowej 
z punktu widzenia PGE. 

Uzupełnieniem działań na rzecz ogranicze-
nia przerw w dostawach energii elektrycznej 
jest stworzenie systemu dynamicznego 
przydzielania zadań wszystkim elektro-
monterom pracującym w ciągu jednej 
zmiany w danym Rejonie Energetycznym. 
System ten umożliwia szersze wykorzystanie  
umiejętności i potencjału zespołów 
elektromonterów. Do realizacji tego celu 
wykorzystano mobilną aplikację 
umożliwiającą nowy sposób organizacji 
pracy. Pracownik dozoru koordynujący pracę 
elektromonterów wprowadza do aplikacji 
zadania do wykonania na dany dzień, 
określając również hierarchię ważności 
poszczególnych działań. Elektromonterzy
po wykonaniu danej pracy w terenie 
potwierdzają wprowadzone informacje 
w aplikacji mobilnej zainstalowanej 
na smartfonie, co jest odnotowywane 

Zintegrowane zarządzanie pracą 
elektromonterów w PGE Dystrybucja

w ciągu jednej zmiany.  Nasze działania 
w tym obszarze przynoszą widoczne efekty. 
W ciągu jednego roku udało nam się 
zmniejszyć wskaźniki przerw w dostawach 
energii SAIDI o 54 min, a  o 0,55 liczby 
przerw w dostawie energii na odbiorcę.

W roku 2014 rozpoczęliśmy wdrożenie 
systemu automatycznej lokalizacji 
uszkodzeń w sieci SN.  Pozwoli to na 
stworzenie możliwości dokonywania 
szybkich przełączeń w sieci dystrybucyjnej 
SN w czasie rzeczywistym bez angażowania 
zespołów Pogotowia Energetycznego.

Efektem tego będzie skrócenie czasu 
trwania przerw w zasilaniu, zmniejszenie 
liczby wyłączanych odbiorców, zwiększenie 
bezpieczeństwa pracowników Pogotowia 
Energetycznego i skrócenie czasu 
potrzebnego do lokalizacji uszkodzenia. 

 SAIFI

Automatyzacja w głębi sieci średniego 
napięcia (SN)

w systemie. Rejestracja zadań prowadzona 
jest bezpośrednio przy ich wykonywaniu, 
dzięki czemu można obserwować online 
postęp prac, koordynować je lub 
dynamicznie zmienić przydział zadań 

Kadra wysoko wyspecjalizowanych pracowników dba o niezawodność naszych sieci.

Wskaźniki przerw 
w dostawie energii

SAIDI [min]

528 474

20142013

4,52 3,97

SAIFI 
[liczba przerw]

A-Z

W celu ostrzegania odbiorców energii przed 
pochopną zmianą sprzedawcy PGE Obrót 
zorganizowała akcję informacyjną 
„Sprawdź, jak nie dać się oszukać”. 
Cykl artykułów i audycji na ten temat 
pojawił się w największych dziennikach 
ogólnopolskich i regionalnych oraz na 
antenach stacji radiowych. Akcja dotarła 
do 1 040 000 odbiorców radiowych 
oraz 2 007 000 czytelników prasy 
w województwach: lubelskim, łódzkim, 
mazowieckim, podkarpackim, podlaskim 
i świętokrzyskim. W tekstach pojawiły się 
informacje o tym, jakie metody stosują 
naciągacze oraz że PGE pomaga wszystkim 
oszukanym klientom, którzy zgłoszą się 
w tej sprawie do Biura Obsługi Klienta lub 
zadzwonią do PGE Contact Center. 
Spółka PGE Obrót również przy okazji 
rozliczeń płatności przekazała swoim 
klientom informacje o nieuczciwych 
praktykach przedstawicieli niektórych firm 
energetycznych.

PGE Obrót przeciwdziała 
nieuczciwej konkurencji 

Warsztaty Rzeczników Konsumentów

W 2014 roku byliśmy partnerem 
Warsztatów Rzeczników Konsumentów, 
organizowanych przez Stowarzyszenie 
Konsumentów Polskich. Podczas spotkań 
rzecznicy z województwa łódzkiego, 
mazowieckiego i świętokrzyskiego oraz 
przedstawiciele sektora energetycznego 
i Urzędu Regulacji Energetyki rozmawiali 
o praktycznych i prawnych aspektach 
zmian w prawie energetycznym i ich 
wpływie na relacje z klientami. Uczestnicy 
koncentrowali się przede wszystkim na 
procedurze zmiany sprzedawcy oraz 
nieuczciwych praktykach rynkowych 
stosowanych przez niektóre firmy.
PGE, reprezentując w tych spotkaniach 
branżę, wiele uwagi poświęciła wyjaśnieniu 
uczestnikom konsekwencji nielegalnego 
poboru energii elektrycznej oraz działaniom 
podejmowanym w przypadku wystąpienia 
masowych awarii.

W kampanii realizowanej przez Towarzystwo Obrotu Energią, wraz z innymi firmami
sektora, edukujemy i ostrzegamy klientów przed nieuczciwymi sprzedawcami.

Film w internecie został wyświetlony 
już ponad 130 tysięcy razy
(stan na czerwiec 2015 roku).

produkcji energii elektrycznej w elektrowni 
zasilanej węglem brunatnym oraz hydro-
elektrowni. Program cieszył się dużą 
popularnością, pierwszy odcinek cyklu 
obejrzało ok. 15 mln telewidzów. 
W internecie miał on ponad 50 tys. odsłon. 
W odcinku poświęconym dystrybucji energii 
przedstawione zostały kulisy działania PGE 
jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
Widzowie mogli się przekonać, jak praco-
chłonne jest utrzymanie sprawności 
wszystkich elementów sieci elektroenerge-
tycznej. Więcej na temat edukacji 
w rozdziale Jesteśmy blisko lokalnych 
społeczności, na stronie 68.

Razem z innymi największymi sprzedawcami 
z branży energetycznej wspieramy kampanię 
„Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię!” 
realizowaną przez Towarzystwo Obrotu 
Energią pod patronatem Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. Głównym celem 
kampanii jest propagowanie wiedzy o rynku 
poprzez podnoszenie świadomości o działa-
niach firm stosujących nieuczciwe praktyki 
rynkowe, szczególnie wśród osób starszych. 
Na stronach Towarzystwa Obrotu Energią 
oraz PGE Obrót można znaleźć Poradnik 
Świadomego Klienta. W 2014 roku pięciu 
największych sprzedawców energii, w tym 
PGE, podpisało Kodeks Dobrych Praktyk. 

Wspieramy kampanię 
„Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię!”

W latach 2014-2017
zostanie zainstalowanych
4 817 łączników.

str.
68

PGE inwestuje w edukację 

Programy edukacyjne skierowane do 
klientów indywidualnych dotyczą głównie 
oszczędnego i bezpiecznego korzystania 
z prądu w gospodarstwach domowych. 
Zależy nam również na budowaniu 
świadomości wśród klientów biznesowych. 
W tym celu przeprowadziliśmy w 2014 roku 
kampanię informacyjną na kanale YouTube
o tym, jak poprawnie odczytywać informacje 
na  fakturze za prąd oraz co oznaczają jej 
poszczególne wartości. Film „PGE rachunek 
za energię elektryczną dla firmy. Jak czytać 
fakturę” dostępny jest na kanale 
korporacyjnym w serwisie YouTube.

Docieramy do naszych klientów również za 
pośrednictwem telewizji oraz internetu. 
Wspólnie z Discovery HD zrealizowaliśmy 
program „Jak robimy prąd?”. Premiera 
pierwszej jego części odbyła się w listo-
padzie 2013 r. Film prezentował proces 
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Największym kapitałem PGE są pracownicy. Dzięki ich doświadczeniu 

i zaangażowaniu budujemy organizację opartą na wartościach, w której 

społeczna odpowiedzialność łączy się z celami biznesowymi.

Grupa PGE jest miejscem dla ludzi z pasją i motywacją do działania.

Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić naszym pracownikom 

bezpieczne warunki pracy i stabilne zatrudnienie, jednocześnie stawiając 

im ciekawe wyzwania zawodowe oraz stwarzając możliwości realizacji 

unikatowych projektów.

Oczekiwania interesariuszy z sesji dialogowej:

• monitorowanie przestrzegania praw pracowniczych oraz stosowania dobrych praktyk w podmiotach 
uczestniczących w łańcuchu wartości GK PGE.

Kluczowe liczby:

40 344 – tylu pracowników zatrudnialiśmy 
w GK PGE na koniec 2014 r. Jesteśmy 
jednym z największych pracodawców 
w Polsce.

2 lata z rzędu jesteśmy 
w czołówce najbardziej 
atrakcyjnych pracodawców 
według Raportu Randstad Award.

Zajęliśmy 5. miejsce w 2013 r. i 4. miejsce 
w 2014 r. w Rankingu Najbardziej 
Pożądanych Pracodawców Antal 
International w kategorii: energetyka, 
paliwa, wydobycie i chemia.

Od siedmiu lat nasi pracownicy mają możliwość uczestniczenia w wielu konkurencjach sportowych podczas Mistrzostw PGE. 6160 | Raport społeczny GK PGE 2013–2014
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Kluczowe grupy inicjatyw Strategii Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Jesteśmy jednym z największych pracodawców, dającym stabilne zatrudnienie ponad 40 tysiącom 
osób w całej Polsce. Kształtujemy lokalną gospodarkę, gdyż większość naszej kadry stanowią 
mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z naszymi obiektami. Dokładamy starań, aby zapewnić 
naszym pracownikom optymalne warunki do rozwoju kariery. Grupa PGE inwestuje w ich rozwój 
nie tylko poprzez szeroki pakiet szkoleń i kursów, dofinansowanie studiów wyższych, ale przede 
wszystkim poprzez możliwość realizacji ciekawych wyzwań zawodowych.

Jak rozumiemy naszą odpowiedzialność

Strategia Zarządzania Kapitałem 
Ludzkim Grupy PGE 

Aby wesprzeć realizację celów strategicz-
nych, zdefiniowanych w Strategii biznesowej, 
opracowana została Strategia Zarządzania 
Kapitałem Ludzkim na lata 2015-2020 (ZKL). 
Strategia ZKL wspiera również dalszą 
integrację Grupy PGE

Bardzo dużo uwagi poświęcimy 
działaniom związanym z rozwojem 
pracowników, efektywnym wynagradzaniem 
oraz motywowaniem. Ważne będą także 
kwestie związane z zarządzaniem 
międzypokoleniowym, relacjami 
pracowniczymi, stymulowaniem mobilności 
wewnątrz GK PGE czy wzmacnianiem 
kompetencji kadry menedżerskiej. 

i przyczynia się do budowania kultury 
zaangażowania pracowników. Aby to 
osiągnąć, wyznaczyliśmy kluczowe 
inicjatywy. Ich realizację wspierać mają 
nowoczesne narzędzia IT (SAP, Port@l HR). 
W najbliższych latach planujemy podjąć 
szereg inicjatyw strategicznych zmierza-
jących do wypracowania wspólnych 
standardów HR w ramach całej Grupy PGE. 

Filary strategii biznesowej na lata 2014-2020 a główne wyzwania HR

Filary Strategii GK PGE Najważniejsze wyzwania HR

Preferowany niezawodny 
dostawca energii

Zorientowanie na klienta końcowego 
w oparciu o kulturę zaangażowania 

i kompetencje miękkie przy 
utrzymaniu bezpieczeństwa dostaw.

Wiodący wytwórca 
energii elektrycznej w Polsce

Wzmocnienie proefektywnościowej 
kultury zarządzania w oparciu 

o zintegrowane procesy, 
narzędzia i kontroling HR.

Najbardziej efektywna 
grupa energetyczna w Polsce

Konsekwentna optymalizacja 
zatrudnienia wraz z uelastycznieniem 

kosztów pracy wydatkowanych w oparciu 
o realizację kaskadowanych celów.

Grupa aktywnie 
rozwijająca nowe obszary biznesu

Zarządzanie posiadanymi kompetencjami,
 pozyskanie nowych dzięki pozycji 

atrakcyjnego pracodawcy 
i wykorzystanie ich w nowych obszarach.

Misja 
Wizja 

Wartości
Grupy PGE

Filary
Strategii: 

• Pozycja lidera
• Niezawodność
• Efektywność
• Aktywność
• Innowacyjność

Skuteczne 
wdrożenie 
Strategii 

PGEJesteśmy partnerem 
biznesu w efektywnym 
zarządzaniu kapitałem 

ludzkim

mod ey l w Ho RN Elastyczne zatrudnienie

ardak awozculK

naimz rediL =
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PGE Dystrybucja

Pracownicy PGE w liczbach

2013 2014

Mężczyźni Kobiety Łączna liczba
pracowników

Mężczyźni Kobiety Łączna liczba
pracowników

9 397 1 685 11 082 9 134 1 609 10 743

PGE Energia Natury 34 30 64 43 35 78

PGE Energia Odnawialna 396 114 510 391 113 504

Exatel 248 137 385 240 122 362

PGE GiEK 16 011 2 866 18 877 14 869 2 617 17 486

PGE Obrót 415 1 103 1 518 409 1 092 1 501

PGE SA 201 226 427 228 243 471

PGE EJ 1 29 27 56 38 32 70

PGE Systemy 312 79 391 362 85 447

PGE Dom Maklerski 7 10 17 14 10 24

Inwestujemy w rozwój 
naszych pracowników

W 2013 i 2014 roku nasi pracownicy podno-
sili kwalifikacje poprzez udział w szkole-
niach specjalistycznych, programach rozwo-
ju kompetencji menedżerskich, studiach 
podyplomowych oraz kursach nauki języka 
obcego. W 2013 roku średnia liczba dni 
szkoleniowych przypadających na praco-
wnika w GK PGE wyniosła 1,4 dnia, 
natomiast w 2014 roku było to już 
2,25 dnia szkoleniowego. W 2013 roku 
najczęściej w szkoleniach uczestniczyli 
pracownicy spółek PGE Energia 
Odnawialna oraz PGE SA, natomiast 
w 2014 roku najczęściej szkolili się 
pracownicy PGE GiEK oraz PGE SA. 
Szczegółowe dane dla wszystkich spółek 
przedstawiamy w aneksie na str. 102.

Od sierpnia 2011 r. do czerwca 2013 r. 
realizowaliśmy jeden z najistotniejszych 
projektów szkoleniowych – Akademię PGE.  
Projekt był współfinansowany ze środków 
EFS w ramach POKL. W programie wzięło 
udział łącznie 1737 pracowników ze 
spółek GK PGE. Szkolenia w ramach 
Akademii zostały dobrane w taki sposób, 
aby rozwijać kluczowe kompetencje 
w poszczególnych liniach biznesowych. 
W ramach Akademii PGE zrealizowano: 
Akademię Negocjacji i Obsługi Klienta, 
Akademię Zarządzania oraz Akademię 
Finansów.

W maju 2014 roku zostaliśmy wyróżnie-
ni przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości za program Akade-
mia PGE w konkursie „Świadomy 
pracodawca”.

Aby wspierać naszych pracowników 
w określaniu zarówno ich mocnych stron, 
jak i obszarów do rozwoju, w 2014 roku 
rozpoczęliśmy wdrażanie systemu zarządza-
nia przez cele na poziomie całej grupy.

Konsekwentnie realizujemy cele 
wyznaczone w strategii biznesowej i ZKL. 
Wprowadzamy szereg inicjatyw, dzięki 
którym optymalizujemy funkcjonowanie 
poszczególnych linii biznesowych. Nowych 
pracowników poszukujemy w pierwszej 
kolejności wewnątrz firmy, w Spółkach 
GK PGE. W przypadku wystąpienia trudności 
ze znalezieniem osoby o wymaganych 
kompetencjach uruchamiany jest proces 
rekrutacji zewnętrznej.

Biorąc pod uwagę strukturę wiekową 
naszych pracowników, a także ich 
wieloletnie doświadczenie i fachową 
wiedzę, dążymy do tego, aby młodsze kadry 
miały okazję uczyć się od swoich starszych 
kolegów. Dlatego też prowadzimy aktywną 
współpracę z uczelniami wyższymi, 
m.in. z politechnikami z Łodzi, Warszawy, 
Wrocławia, Białegostoku, Rzeszowa, Lublina, 
Gdańska i Opola, Akademią Morską 
w Szczecinie, z Akademią Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie oraz Uniwersytetem Łódzkim. 
Organizujemy praktyki i staże dla studentów 
oraz seminaria i konferencje naukowe 

Potencjał w naszych pracownikach 

Akademia PGE w liczbach

14

tematów dotyczących 
negocjacji oraz obsługi klienta

23

programy z zakresu 
finansów i kontrolingu

14

tematów dotyczących 
zarządzania

49

menedżerów – uczestników 
warsztatów nt. strategii 

zarządzania wiekiem

3 685

uczestników szkoleń, 
w tym 614 osób w wieku 45+

służące wymianie doświadczeń ze środo-
wiskiem akademickim.

Widzimy, że nasze działania są skuteczne 
i przekładają się na uznanie osób, które są 
naszymi potencjalnymi pracownikami. 
PGE znalazła się w gronie 20 najbardziej 
atrakcyjnych pracodawców dla 
potencjalnych pracowników w konkursach 
Randstad Award za 2013 i 2014 rok. 

W 2013 roku PGE z wysoką – siódmą – 
pozycją w rankingu wyprzedziła innych 
przedstawicieli branży energetycznej 
w Polsce. Rok później spółka zajęła dziesią-
te miejsce. Natomiast w rankingu Antal 
International najlepszych pracodawców 
w kategorii energetyka – PGE zajęła piąte 
miejsce w roku 2013, a w 2014 czwarte.

Cykl warsztatów „Open your mind” 
miał na celu zainspirowanie 
i zmotywowanie pracowników do 
poszukiwania niestandardowych 
rozwiązań i pomysłów na nawiązanie 
oraz rozwijanie współpracy z klientami. 

W maju 2013 roku odbyła się czwarta 
edycja warsztatów skierowanych 
do pracowników działów sprzedaży 
z rynku energetycznego i finansowego. 

„Finansiści” i „energetycy” wspólnie 
z kolegami z Biura Rozwoju Produktów 
stworzyli listę usług, które Exatel 
mógłby oferować klientom.

Treningi twórczości w Exatelu 

W 2014 roku dyrektorzy zatrudnieni 
w PGE SA rozpoczęli udział w Programie 
Rozwoju dla Dyrektorów. W ramach 
programu odbywają się warsztaty, sesje 
eksperckie, inspirujące spotkania 
z autorytetami. Dodatkowo zainteresowani 
dyrektorzy mogą wziąć udział 
w indywidualnych sesjach coachingowych.

Cele programu:
• wzmocnienie kompetencji 

menedżerskich;
• wzrost zaangażowania zespołów 

poprzez kształtowanie liderów;
• wzmocnienie współpracy między 

dyrektorami.

Program dla Dyrektorów 

W listopadzie 2014 roku 5 drużyn z GK PGE 
wystartowało w konkursie Global 
Management Challenge – największej na 
świecie grze biznesowej online. W  finale 
konkursu, który odbył się 30 marca 2015 roku, 
zespół z PGE SA zajął 2. miejsce w kraju.

Opracowanie Strategii Zarządzania Kapita-
łem Ludzkim dla Grupy PGE było dla nas 
prawdziwym wyzwaniem. W ramach projektu 
zdefiniowaliśmy cele, jakie stoją przed całym 
obszarem zarządzania kapitałem ludzkim 
w naszej firmie oraz przygotowaliśmy listę 
inicjatyw, dzięki którym chcemy je zrealizo-
wać. Cała koncepcja powstała w oparciu 
o nową strategię biznesową firmy. 

Ogromną zaletą projektu jest połączenie sił 
i wiedzy pracowników z obszaru HR z całej 
Grupy. To doświadczeni specjaliści, którzy 
świetnie znają się na swojej pracy oraz 
doskonale rozumieją jej specyfikę. 

Dużym wyzwaniem jest dla nas także czas 
trwania projektu. Perspektywa zakłada, że 
wdrożenie strategii, a tym samym 
osiągnięcie celów związanych z naszym 
obszarem, zaplanowane jest do roku 2020. 

Faza tworzenia już jest za nami, teraz czas na 
działania. 

Monika Żurawska, 
Agnieszka Bobrowska-Balter
Zespół ds. Strategii ZKL
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Bezpieczna praca to nasz 
priorytet

Jako odpowiedzialny pracodawca dbamy 
o to, aby nasi pracownicy mieli zagwaran-
towane bezpieczne miejsce pracy. Naszym 
stałym celem jest również promowanie 
wśród pracowników kultury bezpiecznej 
pracy. Inicjatywy, które realizujemy w tym 
zakresie, opierają się przede wszystkim na 
działaniach prewencyjnych oraz wymianie 
wiedzy i doświadczeń. Poszczególne spółki 
Grupy mają własne polityki BHP. Wynika 
to przede wszystkim ze specyfiki działal-
ności poszczególnych linii biznesowych. 
Ze względu na charakter pracy, na najwięk-
sze ryzyko narażeni są pracownicy spółek 
PGE GiEK i PGE Dystrybucja. Nasze kluczowe 
inicjatywy w tym zakresie skupiają się 
właśnie na nich.

Wiemy, ile korzyści może przynieść wymiana 
wiedzy i doświadczeń – szczególnie w tak 
ważnym obszarze jak bezpieczeństwo pracy. 
W lutym 2014 roku w Krynicy odbyła się 
wspólna narada pracowników służb BHP 
centrali, oddziałów i spółek zależnych 
PGE GiEK. Spotkanie było okazją do prze-
prowadzenia sesji szkoleniowej i wymiany 
doświadczeń, a także podsumowania stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dbamy nie tylko o bezpieczeństwo naszych 
pracowników, ale także pracowników firm 
podwykonawczych pracujących na terenie 
naszych oddziałów. Dla umożliwienia 
szybkich działań związanych z identyfikacją 
i usuwaniem zagrożeń na terenie elektrowni, 
PGE GiEK wdrożyła wspólne kontrole 
wewnętrzne służb BHP Elektrowni Turów 
oraz innych wykonawców na terenie 
zakładu. Kontrole obejmują realizację prac 
remontowych oraz budowę instalacji 
odsiarczania IOS Turów.

PGE Dystrybucja wdrożyła w 2014 roku 
projekt „Poprawa standardów i kultury 
bezpieczeństwa pracy”, realizowany przy 
wsparciu Centrum Korporacyjnego 
i Państwowej Inspekcji Pracy. Głównym 
celem projektu jest poprawa bezpieczeń-
stwa pracy pracowników podczas czynności 
związanych z zapewnieniem dostaw energii 
elektrycznej w trudnych warunkach. 

Nowe programy dla większego 
bezpieczeństwa pracowników

Komfort pracy i stabilność

Poszczególne spółki z Grupy PGE oferują 
swoim pracownikom szerokie pakiety 
świadczeń socjalnych. Dodatkowe 
świadczenia są niezwykle istotnym 
aspektem pracy w Grupie PGE. Ze względu 
na specyfikę działalności poszczególnych 
linii biznesowych, każda ze spółek ustala 
oferowane dodatkowe świadczenia socjalne 
przysługujące pracownikom. Wśród szeregu 
świadczeń wyróżnić można: dodatkową 
opiekę medyczną, dodatkowe świadczenia 
emerytalne, dopłaty do energii elektrycznej 
czy też dodatkowe ubezpieczenia na życie. 
Ponadto zapewniamy naszym pracownikom 
(np. w Bełchatowie i Bogatyni) dojazd do 
miejsca pracy. Część pracowników korzysta 
z dopłat do biletów komunikacji miejskiej.

Ważne jest również dla nas skuteczne 
przeciwdziałanie wszelkim formom 
dyskryminacji oraz wspieranie pozytywnych 
relacji pomiędzy pracownikami. Ma to 
odzwierciedlenie w regulaminach pracy, 
a także w polityce antymobbingowej. 
Respektujemy prawo do zrzeszania się 
i prowadzimy regularny dialog ze związkami 
zawodowymi. Na mocy wewnętrznych 
porozumień, w poszczególnych spółkach 
obowiązują zbiorowe układy pracy. 

Przyjazne miejsce pracy

• PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia 
Gorzów został wyróżniony w 2013 roku 
certyfikatem „Pracodawca przyjazny 
pracownikom” za przestrzeganie prawa 
pracy i przepisów BHP. 

• Elektrownia Bełchatów została 
wyróżniona w 2014 roku, jako 
„Organizator pracy bezpiecznej”.

Podkreślaliśmy także, że ważne jest nie tylko 
bezpieczeństwo nas samych, ale także 
osób, z którymi pracujemy. We wszystkich 
oddziałach spółki PGE Dystrybucja 
przeprowadziliśmy kampanię informacyjną. 
Dodatkowo, za pomocą badania ankieto-
wego zapytaliśmy pracowników o ocenę 
dotychczasowych działań BHP. 

Elementem programu było także rozpoczęcie 
wydawania raz na miesiąc specjalnego infor-
matora BHP – „Bezpiecznik”. We wszystkich 
oddziałach uruchomione zostały także 
kanały kontaktu umożliwiające dzielenie się 
swoim doświadczeniem i pomysłami – są to 
skrzynki BHP, maile i dedykowane zakładki 
w intranecie. Warto podkreślić fakt,
że pracownicy zyskali szansę realizacji 
własnych pomysłów i usprawnień 
w obszarze BHP w naszej firmie. 

Nasze odpowiedzialne podejście do kwestii 
bezpieczeństwa oraz higieny pracy przekła-
da się na poprawę bezpieczeństwa pracy 
w GK PGE. W porównaniu z rokiem 2013 
liczba wypadków zaraportowanych 
w 2014 roku zmniejszyła się aż o 28%.  
Wskaźniki ciężkości i częstotliwości 
wypadków w poszczególnych spółkach 
znajdują się na stronie 100.

Elementy programu BHP
w PGE Dystrybucja

kampania 
informacyjna

ankieta 
dla pracowników

Bezpiecznik – 
informator BHP

skrzynki BHP 
do kontaktu 
i wymiany 

doświadczeń

zakładka 
w intranecie

Dbamy o to, aby nasze procesy 
rekrutacyjne odpowiadały realnym 
potrzebom biznesowym i były przejrzyste 
dla osoby aplikującej. W odpowiedzi na 
te potrzeby spółka Exatel wdrożyła 
model kompetencyjny. Jego opracowanie 
było poprzedzone zorganizowaniem 
warsztatów dla kadry menedżerskiej, 
podczas których zostały wybrane zestawy 
kompetencji ogólnofirmowych, 
menedżerskich oraz specjalistycznych, 
najważniejszych z punktu widzenia 
celów i zadań realizowanych przez 
pracowników spółki. 

Model kompetencyjny w spółce
Exatel

Czas na sport

Podczas wewnętrznych imprez sportowych 
stwarzamy naszym pracownikom nie tylko 
okazję do sportowej rywalizacji opartej
na zasadach fair play, ale również 
przyczyniamy się do ich integracji w ramach 
Grupy PGE. Ponadto poprzez sport 
promujemy zdrowy styl życia oraz radość
ze wspólnego działania.

Ważnym elementem w budowaniu relacji 
między pracownikami jest – funkcjonujący 
w PGE SA już od ponad pięciu lat – Zespół 
ds. Sportu, który cyklicznie organizuje 
szereg imprez sportowych oraz prowadzi 
sekcje sportowe (sekcja piłkarska, 
siatkarska oraz biegowa). Od kilku lat 
organizujemy też

w Bełchatowie Sportowe Mistrzostwa PGE 
dla pracowników całej Grupy. Udział 
w zawodach mogą wziąć wszyscy chętni 
pracownicy, którzy rywalizują w sześciu 
dyscyplinach: piłka nożna i siatkowa, tenis 
ziemny i stołowy, biegi oraz pływanie. 
Mistrzostwa cieszą się sporą popularnością 
wśród pracowników. Średnio bierze w nich 
udział około 600 pracowników GK PGE. 
W 2014 roku odbyły się już po raz szósty. 

Sezon zimowy również obfituje w szereg 
imprez sportowych. Od trzech lat, przy okazji 
warsztatów produktowo-sprzedażowych, 
organizowana jest Zimowa Olimpiada 
PGE Obrót. Natomiast pracownicy 
warszawskich spółek Grupy PGE co roku 
rywalizują w zawodach w narciarstwie 
alpejskim oraz snowboardzie. 

Nasi co roku podczas Mistrzostw PGE.
Bierze w nich udział około 30 drużyn, reprezentujących poszczególne spółki i oddziały.

pracownicy z całej Polski spotykają się 

Fluktuacja pracowników

W 2013 roku 775 osób rozpoczęło pracę 
w spółkach GK PGE, natomiast w 2014 roku 
było to 668 osób. Łączna liczba praco-
wników, którzy odeszli z pracy, wyniosła
w 2013 roku 1555, a w 2014 roku 2353 
osób. Najwyższy średni staż pracy wśród 
osób, które odeszły z pracy w raportowanym 
okresie, mieli pracownicy PGE Dystrybucja – 
27 lat i PGE GiEK – 23 lata. 

Ważnym aspektem wpływającym na działal-
ność Grupy PGE jest wiedza i doświadczenie 
naszych pracowników. W 2019 roku ok. 11% 
osób zatrudnionych w spółkach GK PGE 
nabędzie uprawnienia do przejścia na 
emeryturę. W 2024 roku będzie to już 20%. 
W odpowiedzi na to wyzwanie, w Strategii 
Zarządzania Kapitałem Ludzkim zaprojekto-
waliśmy szereg inicjatyw odnoszących się 
do luki pokoleniowej. Największy odsetek 
naszych pracowników, którzy nabędą 
uprawnienia do przejścia na emeryturę za 
5 i 10 lat, zatrudniały (wg stanu na koniec 
2014 roku) spółki: PGE Energia Odnawialna, 
PGE GiEK, PGE Obrót i PGE SA. Dane 
dotyczące pracowników, którzy nabędą 
uprawnienia do przejścia na emeryturę, 
w podziale na zajmowane stanowiska pracy 
znajdują się na stronie 98.

Prowadzimy również „Program dobrowol-
nych odejść” (PDO). PDO będzie realizowany 
w GK PGE do 2017 roku. Pełne dane 
dotyczące pracowników zatrudnionych 
i odchodzących ze spółek GK PGE podane 
są w aneksie na str. 96.
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PGE jest firmą aktywnie angażującą się społecznie. Nasze działania 

koncentrują się wokół potrzeb lokalnych społeczności. Wspieramy projekty 

związane z edukacją, ekologią, sportem i kulturą. Powołaliśmy także

Fundację PGE – Energia z Serca, dzięki której nasze wsparcie i pomoc trafiają 

tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Oczekiwania interesariuszy z sesji dialogowej:

•

•

•
•

stworzenie modelu podejścia do rozwoju biznesu w regionach mniej rozwiniętych gospodarczo 
i urbanistycznie;
przedstawienie działalności z zakresu zaangażowania społecznego, nakierowanej na potrzeby 
lokalnej społeczności, w oparciu o strategię zaangażowania społecznego Fundacji PGE;
angażowanie pracowników w działania z obszaru zaangażowania społecznego;
opracowanie procedur i standardów komunikacji zewnętrznej z samorządem i społecznością lokalną, 
tworzących model strategii dialogu społecznego.

Kluczowe liczby:

4. miejsce w zestawieniu ogólnym
w rankingu Liderzy Filantropii 2014. 

4 000 godzin czasu wolnego od pracy – 
tyle na pomoc innym poświęcili nasi 
wolontariusze w I edycji programu 
wolontariatu pracowniczego 
PGE „Pomagamy”.

168 instytucji i organizacji non profit 
wsparła w 2014 roku Fundacja PGE, 
przeznaczając na ten cel prawie 3 mln zł.

Ponad 6 mln zł darowizn finansowych 
przekazała Grupa PGE w 2014 r.
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Jesteśmy ważnym partnerem dla lokalnych społeczności – w szczególności dla samorządów gmin, 
w których prowadzimy działalność biznesową. Nasze relacje budujemy na zaufaniu, wzajemnym sza-
cunku oraz współpracy przy projektach na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Ważnym aspektem jest 
działalność edukacyjna – zarówno w zakresie bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej i jej 
wytwarzania, jak i ochrony środowiska. 
W 2014 roku przyjęliśmy procedurę zarządzania działaniami w zakresie zaangażowania społecznego 
w całej Grupie PGE, która ma zapewnić spójność, przejrzystość i efektywność działań spółek Grupy 
w tym obszarze.

Jak rozumiemy naszą odpowiedzialność

Skarb Państwa

Ubezpieczenia społeczne

Budżety gmin

Budżety powiatów

Budżety województw

Łącznie

Szacowany wpływ podatkowy w podziale na samorządy 
poszczególnych szczebli* [w tys. PLN]

4 385 267

1 064 338

360 525

48 560

84 464

5 943 153

Dane za 2013 r.

4 303 682

762 528

354 312

46 909

113 736

5 581 168

Dane za 2014 r.

* Szacunek na podstawie deklaracji podatkowych oraz dokumentacji innych opłat dokonanych przez PGE na rzecz samorządów, 
wynikających z prawa.

Wpływ podatkowy –
samorządy w województwach* (w tys. PLN)

79 392
81 557

18 646
20 424

8 542
9 196

28 739
29 277

2 138
2 097

8 913
9 190 13 133

13 37575 027
70 756

32 057
32 095

180 782
199 986

22 460
22 358

2 159
2 256

21 561
22 391

zachodniopomorskie

lubelskie

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubuskie

łódzkie

mazowieckie

małopolskieśląskie

opolskie

świętokrzyskie

podkarpackie

pomorskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

podlaskie

2014
2013

Nasz rozwój wspiera gospodarkę

Jesteśmy ważnym partnerem dla lokalnych 
społeczności i samorządów.
Podatki, jakie odprowadzamy do gmin,
w których prowadzimy działalność 
biznesową, niejednokrotnie stanowią 
istotną część ich budżetu.

Nasza działalność na poziomie centralnym
i lokalnym przyniosła łączne wpływy
w kwocie 5,6 mld zł w roku 2014 (5,9 mld zł
w roku 2013). Na kwotę tę składają się
przede wszystkim: podatek akcyzowy i VAT,
podatek dochodowy od osób prawnych,
podatki i składki od wynagrodzeń pracow-
ników PGE, podatek od nieruchomości
oraz inne podatki i opłaty.

W rezultacie naszej działalności,
w 2014 roku do samorządów wojewódzkich 
wpłynęło łącznie blisko 515 mln zł
(prawie 494 mln zł w roku 2013).

W gminie Bełchatów aż 57% wszystkich 
wydatków poniesionych przez samorząd 
w 2013 roku było sfinansowanych
z podatków odprowadzonych przez 
Grupę PGE. Łączna kwota, jaką w 2013 roku 
otrzymały różne jednostki terytorialne
w wyniku prowadzonej przez nas 
działalności, wyniosła 361 mln zł.

Relacje z lokalnymi władzami
i przedsiębiorcami

Wiele działań na rzecz społeczności lokal-
nych powstaje z inicjatywy naszych spółek. 
Przykładowo, w PGE Dystrybucja stworzy-
liśmy listę pracowników odpowiadających 
za komunikację kryzysową w instytucjach 
samorządowych, które trzeba powiadomić 
podczas awarii i planowych wyłączeń. 
W ramach cyklicznych działań skierowanych 
do przedstawicieli samorządów lokalnych  
PGE Dystrybucja organizuje Fora 
Energetyczne, podczas których dzielimy się 
wiedzą dotyczącą dystrybucji energii 
elektrycznej oraz procesów inwestycyjnych.

Naszymi działaniami staramy się wspierać 
także lokalnych przedsiębiorców. Spółka 
PGE Energia Natury stworzyła własny serwis 
techniczny na terenach obsługiwanych farm 
wiatrowych. Obecnie standardową praktyką 
rynkową dla większości eksploatowanych 
w Polsce farm wiatrowych jest serwis turbin 
prowadzony przez producenta. W 2012 roku 
na farmie Lake Ostrowo wprowadziliśmy po 
raz pierwszy model serwisowania przy 
użyciu własnych zasobów ludzkich. 
Wykorzystanie tych doświadczeń przyczyniło 
się do zastosowania serwisu własnego na 
kolejnych farmach, dzięki czemu na koniec 
2014 roku funkcjonował on na 4 z 5 farm 
należących do spółki, obejmując 90% 
zainstalowanych mocy. Nie do przecenienia 
jest również efekt społeczny własnego 
serwisowania. Taki model zarządzania 
serwisem ma pozytywny wpływ na rynek 
lokalny, gdyż firma zatrudnia i szkoli osoby 
reprezentujące społeczności lokalne, 
a część prac zleca lokalnym firmom. 

* Szacunek na podstawie deklaracji podatkowych oraz dokumentacji innych opłat dokonanych na rzecz samorządów 
wynikających z prawa. Podział na poszczególne szczeble samorządowe został dokonany w oparciu o informacje dotyczące
kwot wpłacanych podatków przez poszczególne spółki PGE, zatrudnienia w poszczególnych spółkach i gminach oraz
informacje o podziale dochodów z PIT i CIT pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w 2013 i 2014 r.

Odsetek sfinansowanych przez PGE wydatków gmin 
w 2013 roku

Fora Energetyczne 
organizujemy już 
od 2007 roku

57% 

Bełchatów

20%

Gryfino

13%

Bobrowice

40%

Bogatynia

19%

Dobrzeń Wielki

12%

Skarżysko-Kamienna

Dane za 2014 rok nie zostały opublikowane 
na stronie GUS w czasie przygotowania raportu.

72 | Raport Społeczny GK PGE za lata 2013–2014 73

aneks
zaangażow

anie społeczne
m

iejsce pracy
klient

inw
estycje i środow

isko
innow

acje
nasza grupa

http://www.gkpge.pl/
http://www.gkpge.pl/media/visuals/csr/raport/PGE72.png


Razem z Fundacją PGE

Działająca od 2011 roku Fundacja PGE – 
Energia z Serca udziela wsparcia organi-
zacjom pozarządowym oraz jednostkom 
samorządowym, w tym szkołom i szpitalom. 
Zasady, którymi kieruje się Fundacja,
to zapewnienie transparentności działań 
oraz uporządkowanie i wzmocnienie 
zaangażowania społecznego firmy
w obszarze darowizn. 

W latach 2013-2015 Fundacja PGE, razem 
z 44 innymi fundacjami korporacyjnymi, 
uczestniczyła w projekcie „Podwyższenie 
jakości realizacji zadań publicznych przez 
fundacje korporacyjne w Polsce”, którego 
organizatorem było Forum Darczyńców. 
Przedstawiciele fundacji brali udział 
w procesie tworzenia standardów, które 
będą teraz drogowskazem do dalszego 
działania dla tego typu organizacji. 

W ubiegłym roku wraz z Fundacją rozpo-
częliśmy program wolontariatu pracowni-

Nasi pracownicy-społecznicy

Aż 63% osób stwierdziło, 
że udział w programie 
pozwolił im rozwinąć 
umiejętności 
wykorzystywane 
w pracy zawodowej. 

Dla 2/3 wolontariuszy 
PGE udział w programie 
był pierwszym 
doświadczeniem 
wolontariackim. 

czego PGE „Pomagamy”, którego zadaniem 
jest wspieranie lokalnych społeczności oraz 
aktywizacja i integracja pracowników
i współpracowników GK PGE wokół 
wspólnych wartości.
Jego pierwsza edycja rozpoczęła się w marcu 
2014 roku. Zrealizowanych zostało 30 pro-
jektów, najlepiej ocenionych za pomysł, 
wkład własnej pracy, opracowanie planu 
działań i budżetu. Każdy zespół otrzymał na 
realizację pomysłu do 5000 zł. 
W program wolontariatu zaangażowało się 
109 pracowników GK PGE oraz 
ok. 100 wolontariuszy spoza PGE, 
w tym rodziny i przyjaciele pracowników. 
W ramach pierwszej edycji wolontariatu 
udało nam się m.in. przygotować miejsca
do rehabilitacji dla osób niepełnospraw-
nych, pomóc samotnym matkom, wyremon-
tować sale i place zabaw,  a także przepro-
wadzić specjalne zajęcia edukacyjne oraz 
zadbać o zwierzęta.

W ramach badań ewaluacyjnych wszyscy 
pracownicy-wolontariusze PGE zadekla-
rowali, że w przyszłości chcą kontynuować 
pracę prospołeczną. 

Nigdy wcześniej nie angażowałem się 
w akcje prospołeczne. Wolontariat PGE 
pokazał mi, że to jest wielka przygoda. 
Wymiana lamp i instalacji w szkole nie były 
dla mnie trudnym zadaniem, bo to właśnie 
na elektryce znam się najlepiej. 
Nie spodziewałem się, że to, co dla mnie jest 
zwykłą pracą, dla innych okaże się tak ważne. 
Widzę, że wokół mnie jest jeszcze trochę do 
zrobienia, więc chętnie zgłoszę się do 
kolejnej edycji wolontariatu PGE.

Marcin Gierczak
Wolontariusz I edycji programu wolontariatu pracowniczego PGE,
PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna

Współpraca z wolontariuszami PGE dała 
mieszkańcom naszej gminy nową energię. 
Wyremontowana świetlica stała się 
impulsem do dalszego działania i już dziś, 
rok po jej wyremontowaniu, widzimy realną 
zmianę wśród lokalnej społeczności. 
Mieszkańcy dostrzegli nowe możliwości 
i zaczęli wprowadzać w życie swoje nowe 
pomysły. Udało nam się pozyskać do 
świetlicy meble i stół do tenisa. Panie 
założyły koło gospodyń wiejskich, liczące 
19 kobiet, w którym zajmują się kulinariami, 
bukieciarstwem i rękodziełem. Jako KGW 
z sukcesami wzięły udział w dwóch 
konkursach kulinarnych. Mieszkańcy 
spotykają się w świetlicy, a młodzi wspólnie 
ćwiczą. Dziś wiemy, że to dopiero początek. 
Wolontariusze PGE pokazali nam, ile 
satysfakcji może dać pełne pasji działanie.

Rafał Ostrowski
instruktor kultury, 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

Wolontariat PGE w liczbach
I edycja

prawie 4 000 godzin 
prac na cele społeczne

blisko 200 wolontariuszy

150 000 PLN
na realizację projektów

30 projektów

Wolontariusze PGE spotkali się, aby podsumować 
pierwszą edycję programu. Z ich pomysłów
skorzystamy przy kolejnej edycji.

Fot. Wiktor Zdrojewski
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Inwestujemy z myślą 
o społecznościach lokalnych

Akcje dla potrzebujących

Nasze pozytywne relacje ze społecznościami 
lokalnymi budujemy także w oparciu 
o inwestycje w infrastrukturę miejscowości, 
w których prowadzimy naszą działalność 
biznesową. W 2013 roku PGE Energia Natury 
wsparła budowę placu zabaw w Niwach oraz 
remonty świetlic wiejskich w gminach 
Świerzno i Karnice, natomiast w 2014 roku 
przekazała środki na budowę placu 
rekreacyjno-sportowego w gminie Bielice. 

Mając na względzie użytkowników infra-
struktury drogowej, wsparliśmy finansowo 
przygotowania projektu przebudowy drogi 
gminnej w miejscowości Kępica oraz projekt 
przebudowy drogi gminnej i budowy 
przystanków autobusowych w Sulikowie. 
Wymierne działania na rzecz społeczności, 
polegające na realizacji inwestycji infrastruk-
turalnych, prowadziła również PGE Energia 
Odnawialna. W 2013 roku spółka przepro-
wadziła remont fragmentu drogi wojewódz-
kiej nr 213. W kolejnym roku wyremonto-
wano fragment drogi powiatowej 
w Wojciechowie, a także zabytkową drogę 
brukową w tej miejscowości. 

Dla najmłodszych mieszkańców tej gminy 
wybudowaliśmy plac zabaw przy świetlicy. 
Przytoczone przykłady to tylko wybrane 
działania, które nasze spółki stale 
podejmują na obszarach swojej działalności 
biznesowej.

Od wielu lat prowadzimy działania 
charytatywne. Pracownicy poszczególnych 
spółek biorą udział w ogólnopolskich 
inicjatywach, takich jak Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka oraz 
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Udziela-
my także wsparcia w ramach akcji świątecz-
nych i mikołajkowych, zarówno dzieciom, jak 
i instytucjom (hospicja, szpitale, ośrodki 
pomocy społecznej, fundacje czy szkoły) na 
szczeblu lokalnym, w kilkunastu miastach 
w Polsce. W okresie świątecznym wspieramy 
organizowanie miejskich wigilii, a w Łodzi – 
projekt edukacyjny „Łódzka Fabryka 
Prezentów pod Choinkę”, skierowany do 
dzieci z całego województwa. Mali mie-
szkańcy Łodzi już od dziewięciu lat – nawią-

Stawiamy na edukację

Nasze projekty edukacyjne dotyczą bez-
piecznego i oszczędnego korzystania
z energii elektrycznej, źródeł i sposobów jej 
powstawania, a także proekologicznych 
działań firmy, jak np. podejmowanych przez 
nas starań mających na celu rekultywację 
terenów pogórniczych. Ważnym elementem 
jest także szerzenie wiedzy na temat 
energetyki jądrowej. 

Grupą, do której kierujemy nasze działania 
edukacyjne, są przede wszystkim dzieci 
i młodzież. W 2014 roku PGE zrealizowała 
cykl filmów edukacyjnych na temat odpowie-
dzialnego użytkowania energii elektrycznej. 
W ramach akcji zrealizowano filmy przezna-
czone dla dwóch grup wiekowych: uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej (film „Pan 
Piorunek”) oraz młodzieży gimnazjalnej 
(film „Eksperymenty”). Uzupełnieniem 
filmów są scenariusze lekcyjne dla 
nauczycieli. Filmy są dostępne na 
korporacyjnym kanale w serwisie YouTube. 

W sierpniu 2014 roku PGE Obrót razem 
z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Kultury 
w Sanoku zorganizowały cykl zabaw eduka-
cyjnych, dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat, 
z wirtualnymi postaciami: Energoludkiem, 
Ekoludkiem i Profesorem Doświadczalskim. 
Dla uczestników „Energetycznych wakacji” 
przygotowane zostały gry, eksperymenty 
naukowe oraz pokazy filmów. Dodatkowo
w siedzibie PGE Obrót w Rzeszowie powstało 
Muzeum Energetyki Podkarpackiej, gdzie 
również można poznać tajemnice 
energetyki.

Kolejnym przykładem projektu edukacyj-
nego jest zrealizowany przez PGE Dystrybu-
cja autorski program „Prąd – mój bezpieczny 
przyjaciel”. Patronat nad nim objął Mazo-
wiecki Kurator Oświaty. Dzięki programowi 
kilkuset uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów w województwie mazowieckim 
dowiedziało się, jak powstaje prąd oraz jak 
świadomie korzystać z urządzeń 
elektrycznych. 

W województwie lubelskim PGE Dystrybucja 
zrealizowała projekt wędrownych pokazów 
naukowych pt. „Tajniki energetyki”,
a w Rzeszowie prowadzone jest 
Eksperymentarium 3Z, które łączy idee 

Bezpiecznie i oszczędnie

energii PGE Energia Odnawialna 
przygotowała kampanię edukacyjną 
„Energia z gigawatem”, skierowaną do 
uczniów szkół podstawowych i ponad-
podstawowych oraz ich rodziców.
W ramach kampanii wskazywano korzyści 
wynikające z oszczędzania energii 
elektrycznej i wody oraz przekazano 
praktyczne wskazówki w tym zakresie. 
Z kolei spółka PGE Energia Natury swoje 
działania edukacyjne łączyła z projektami 
inwestycyjnymi. Przed realizacją inwestycji, 
spółka organizowała warsztaty i konferencje 
mające na celu szerzenie wiedzy o OZE, 
a także kampanie informacyjno-promocyjne, 
skierowane do społeczności lokalnej. 
Przykładem takich działań może być 
kampania w Gminie Malechowo na temat 
budowy farmy wiatrowej Karwice. 
Na już działających farmach spółka 
organizuje wizyty edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży. 

centrum nauki, muzeum techniki oraz 
ośrodka prezentacyjno-politechnicznego.
W 2014 roku spółka PGE Dystrybucja 
rozpoczęła też nową inicjatywę na temat 
bezpiecznego i racjonalnego użytkowania 
energii elektrycznej. W ramach projektu 
zorganizowany został teatr objazdowy
z 28 spektaklami „O Kacperku i Świetliku, 
czyli co w gniazdku piszczy”, skierowanymi 
do przedszkoli i szkół z terenu województwa 
świętokrzyskiego.

W ramach zwiększania świadomości 
społecznej dotyczącej odnawialnych źródeł 

Mówimy o źródłach odnawialnych 

W 2014 roku zrealizowaliśmy cztery odcinki cyklu edukacyjnego „Pan Piorunek”. 

zując do tradycji ręcznie wykonywanych 
prezentów – robią podarunki świąteczne, 
a kwota uzyskana z licytacji tych przedmio-
tów przeznaczana jest na wybrany cel 
charytatywny. 

Nasi pracownicy wsparli także Polską Akcję 
Humanitarną. W ramach akcji SOS Filipiny 
„Podaruj dom”, razem z Fundacją PGE zebra-
liśmy środki na budowę 42 domów dla 
mieszkańców wyspy Bantayan, którzy 
ucierpieli w wyniku tajfunu w 2013 roku. 

Poza okresowymi inicjatywami angażujemy 
się także w projekty długofalowe. PGE Dys-
trybucja już od wielu lat prowadzi akcję 
„Energetyczny tornister” – autorski program, 
realizowany we współpracy z ośrodkami 
pomocy społecznej. Polega on na przygoto-
wywaniu wyprawek szkolnych dla dzieci ze 
środowisk zagrożonych ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym. 

W 2013 roku po raz pierwszy akcja została 
przeprowadzona we wszystkich oddziałach 
spółki i objęła swym zasięgiem woje-
wództwa: łódzkie, mazowieckie, lubelskie, 
podlaskie, podkarpackie i świętokrzyskie.
W kolejnej edycji, na przełomie sierpnia
i września 2014 roku, do najmłodszych 
uczniów trafiło ponad 2000 tornistrów 
wyposażonych w wyprawki szkolne. 

Energetyczne tornistry
150 000 –
łączna liczba wyświetleń 
filmów edukacyjnych 
PGE na kanale You Tube
Stan na czerwiec 2015 r.

PGE angażuje się w edukację ekologiczną. Wspólnie z Wydawnictwem Nowa Era 
w roku szkolnym 2013/2014 przeprowadziliśmy ogólnopolski projekt 
edukacyjno-przyrodniczy, skierowany do dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych.

Klub Czterech Żywiołów 

45 000 
zaangażowanych dzieci 

77 000
wspierających rodziców

155
prac konkursowych, na które 
oddano 220 000 głosów na 

stronie internetowej projektu

3 
zwycięskie szkoły 
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Najważniejsza jest wiedza

Świadomie o atomie

Temat energii jądrowej i budowy pierwszej 
elektrowni w Polsce jest dla nas szczególnie 
ważny. 

PGE EJ 1 – spółka celowa, odpowiadająca za 
bezpośrednie przygotowanie i realizację 
procesu inwestycyjnego budowy pierwszej 
polskiej elektrowni jądrowej – prowadziła 
w latach 2013-2014 intensywne działania 
edukacyjno-informacyjne w ramach urucho-
mionego w 2011 roku programu edukacyj-
nego „Świadomie o atomie. Energia jądrowa 
w Polsce”. Najwięcej działań prowadzono
w województwie pomorskim, w rejonie gmin, 
gdzie może powstać elektrownia jądrowa: 
Choczewo (lokalizacja „Choczewo”) oraz 
Gniewino i Krokowa (lokalizacja 
„Żarnowiec”). Na terenie gmin powstały 
Lokalne Punkty Informacyjne, 
w których na co dzień pracownicy spółki 
pochodzący z gmin lokalizacyjnych odpo-
wiadają na pytania, przyjmują uwagi i wnio-
ski mieszkańców, a także organizują warsz-
taty i spotkania z ekspertami w dziedzinie 
energetyki jądrowej oraz badań lokaliza-
cyjnych i środowiskowych. 

Głównym narzędziem działań w ramach 
kampanii informacyjnej dotyczącej 
energetyki jądrowej jest portal 
swiadomieoatomie.pl. Poza bieżącymi 
informacjami o statusie prowadzonego 
projektu jądrowego, serwis dostarcza wiedzy 
z dziedziny energetyki jądrowej oraz 
wiadomości z tego sektora na świecie. 
Portal udostępnia filmy, animacje, 
publikacje i inne materiały, które mogą być 
wykorzystywane również jako pomoce 
edukacyjne.

Dodatkowo w 2013 roku spółka PGE EJ 1 
zorganizowała wiele działań mających na 
celu przygotowanie lokalnej społeczności do 
pojawienia się na ich terenie wykonawcy 
badań lokalizacyjnych i środowiskowych. 
Były to m.in. warsztaty wydobywcze dla 
określonych grup – samorządu lokalnego, 
liderów opinii publicznej i nauczycieli, 
podczas których uczestnicy mogli zadawać 
pytania związane z tematem badań 
środowiskowych i lokalizacyjnych. 
Podsumowaniem warsztatów jest publikacja 

„Badania lokalizacyjne i  środowiskowe – 
pytania i odpowiedzi”, która została 
dostarczona do wszystkich gospodarstw 
domowych gmin lokalizacyjnych.
Biorąc pod uwagę to, jak ogromnym przed-
sięwzięciem jest budowa pierwszej w Polsce 
elektrowni jądrowej, w grudniu 2014 roku 
PGE EJ 1 zorganizowała w Gdańsku konfe-
rencję „Elektrownia jądrowa – szansa czy 
zagrożenie dla turystyki na Pomorzu”.
Wydarzenie było platformą wymiany opinii
na temat szans, korzyści, ale też i obaw 
związanych z inwestycją, w tym szczególnie 
z jej ewentualnym wpływem na turystykę 
w rozważanych gminach lokalizacyjnych. 
  
W celu poszerzania wiedzy wśród przedsta-
wicieli społeczności trzech gmin lokaliza-
cyjnych PGE EJ 1 zorganizowała w grudniu 
2014 roku wyjazd studyjny do hiszpańskiej 
elektrowni jądrowej w Cofrentes. Wśród 
uczestników znaleźli się m.in. reprezentanci 
władz samorządowych, ochotniczych straży 
pożarnych, przedstawiciele lokalnej branży 
turystycznej oraz jednostek oświaty i lokal-
nego biznesu. Celem wyjazdu było przedsta-
wienie społecznościom lokalnym otoczenia 
elektrowni jądrowej, korzyści dla regionu 
i lokalnego biznesu.

Z myślą o dzieciach, w sierpniu 2014 roku 
w Domach Sołeckich w gminie Krokowa, 
Choczewo i Gniewino odbyły się interakty-
wne warsztaty fizyczno-chemiczne, podczas 
których mali uczestnicy mogli wysłuchać 
wykładów i pod okiem edukatorów uczestni-
czyć w doświadczeniach związanych np. 

Podróż do wnętrza atomu

z tematem cząsteczek, atomów, ładunku 
elektrycznego, pierwiastków, energii wiatro-
wej, węglowej, słonecznej i wodnej. Przy-
gotowano też różnego rodzaju wydawnictwa 
– dla najmłodszych książeczki-kolorowanki, 
a dla starszych dzieci broszurę „Podróż do 
wnętrza atomu”. 

zachęcenie do spędzenia wakacji 
w miejscach jeszcze nieodkrytych przez 
turystów, szczególnie zaś w tych, które
stały się atrakcyjne turystycznie dzięki 
zaangażowaniu PGE. W każdym odcinku 
cyklu Leszek Talko – dziennikarz, pisarz
i miłośnik podróży – odwiedzał wraz ze 
swoimi dziećmi miejsca, które znajdowały 
się wcześniej w strefie związanej
z aktywnością biznesową PGE. W programie 
zaprezentowany został kompleks Wawrzko-
wizna koło Bełchatowa, Góra Kamieńsk, lasy 
w okolicach Turowa oraz Solina. 
Jedną z największych atrakcji zwiedzanych 
regionów był obiekt Miejskiego Centrum 
Kultury w Bełchatowie – PGE Giganty Mocy.

Staramy się, aby nasze zajęcia edukacyjne były interaktywne i jak najbardziej przystępne 
dla każdej grupy wiekowej. 

Ich celem jest zainteresowanie studentów 
wielu kierunków naukowych tematem 
energetyki jądrowej. Programem objęte 
są również Uniwersytety Trzeciego Wieku, 
gdzie studenci seniorzy na dedykowanych 
im wykładach poznają tematykę energetyki 
jądrowej i zasady działania elektrowni 
jądrowych. 

Proekologiczne działania Grupy
Kapitałowej PGE prezentowaliśmy m.in.
w filmowym cyklu „Wakacje pod prąd”.
Był on kontynuacją kampanii „Robimy prąd, 
góry, jeziora i lasy”. Projekt miał na celu 

O energetyce inaczej

Multimedialna, edukacyjna i interaktywna 
ekspozycja prezentuje proces wytwarzania 
energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla 
brunatnego, wydobywanego i przetwarza-
nego przez bełchatowskie giganty, 
tj. Kopalnię Bełchatów – największą 
kopalnię odkrywkową w Polsce i jedną 
z największych w Europie oraz Elektrownię 
Bełchatów, największą w Europie 
elektrownię opalaną węglem brunatnym. 
Wystawa ukazuje także aspekty naukowe 
i przyrodnicze tych działań. 
Sponsorem tytularnym „Gigantów Mocy” 
od 2012 roku jest jedna z kluczowych 
spółek GK PGE – PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna.

Interesariusze naszych działań edukacyjno-informacyjnych
na temat energii jądrowej

uczniowie i studenci

turyści

mieszkańcy
okolic przyszłej 
elektrowni 

administracja
i samorządy

lokalne firmy

PGE EJ 1 kieruje swoje działania edukacyjne 
nie tylko do mieszkańców gmin lokalizacyj-
nych, ale również do turystów, którzy odwie-
dzają gminy, w których może potencjalnie 
powstać elektrownia jądrowa. W 2014 roku 
byliśmy obecni podczas licznych wydarzeń, 
wspierając m.in. maraton rolkarski w Cho-
czewie, regaty na Jeziorze Żarnowieckim, 
Puchar Bałtyku – Białogóra Nordic Walking 
2014, Dni Gmin Choczewo, Krokowa i Gnie-
wino czy dożynki gminne. Uzupełnieniem 
działalności edukacyjnej była tzw. strefa 
aktywności PGE, zorganizowana w sierp-
niowe weekendy na plażach w Lubiatowie, 
Białogórze i Nadolu.

PGE EJ 1 prowadzi również działania 
edukacyjne w ramach autorskiego programu 
„Atom dla nauki”, skierowane do studentów 
uczelni wyższych, zarówno technicznych, jak 
i humanistycznych.

Ok. 5 000 –
tyle osób wzięło 
udział w wakacyjnych 
akcjach edukacyjnych
PGE EJ 1
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Zasięg akcji PGE STACJA SPORT
„Świeć przykładem, zarażaj energią” 

 

Aktywnie wspieramy także najbardziej 
utalentowanych polskich sportowców, takich 
jak brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich 
2012 – Zofia Klepacka oraz mistrz Polski
w kitesurfingu – Victor Borsuk.

Wspieramy również liczne wydarzenia 
sportowe i rekreacyjne. Uczestniczyliśmy 
w akcji siatkarek PGE Atomu Trefl promującej 
sport na świeżym powietrzu „Aktywne lato
z Atomówkami”, a także zorganizowaliśmy 
PGE CUP – turnieje siatkówki plażowej 
odbywające się w lipcowe weekendy przy 
współudziale Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sopocie.  

10 miast

54 szkoły

128 dni warsztatów w terenie

Mecenat kultury i sztuki

Sponsorujemy sport zawodowy
i amatorski 

Od wielu lat inwestujemy w rozwój kultury 
i sztuki poprzez sponsoring ważnych wyda-
rzeń oraz inicjatyw kulturalnych. Dostarcza-
jąc pozytywnych wrażeń i emocji, wspieramy 
i promujemy polską kulturę oraz ciekawe 
osobowości. Mecenat PGE obejmuje ważne 
i wartościowe wydarzenia kulturalne – 
muzyczne, teatralne czy filmowe. Wpływamy 
tym samym na rozwój lokalnych społeczno-
ści oraz przyczyniamy się do zwiększenia 
atrakcyjności miejsc, zarówno dla mieszkań-
ców, turystów, jak i inwestorów.

Od kilku lat PGE Polska Grupa Energetyczna 
jest głównym sponsorem Festiwalu Dwa 
Brzegi. Sponsorujemy również Inne 
Brzmienia ART’n’Music Festival oraz 
Festiwal Łódź Czterech Kultur. Od lat 
jesteśmy mecenasem Muzycznego Festiwalu 
w Łańcucie, natomiast od 2013 r. wspieramy 
PGE OFF Festival w Katowicach. GK PGE 
patronuje także lokalnym wydarzeniom 
kulturalnym, czego przykładem jest 
wyróżnienie i tytuł Mecenasa Kultury 
Województwa Lubelskiego.

W 2014 roku PGE Polska Grupa Energetycz-
na została sponsorem filmu „Miasto 44” – 
zrealizowanej z rozmachem opowieści 
o młodości, miłości, odwadze i poświęceniu, 
rozgrywającej się w czasie Powstania 
Warszawskiego. W produkcji Jana Komasy, 
jednego z najbardziej uzdolnionych 
i najczęściej nagradzanych filmowców 
młodego pokolenia w Polsce, wzięli udział 
obok uznanych aktorów również debiutanci 
z całej Polski. Pokaz specjalny filmu odbył 
się w ramach obchodów 70. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego na 
Stadionie Narodowym w Warszawie.

Wspieramy sport profesjonalny i amatorski. 
Sponsorujemy drużyny różnych dyscyplin, 
cieszących się największym 
zainteresowaniem kibiców: siatkówki, 
piłki nożnej, koszykówki, żużla i piłki 
ręcznej. Wspieramy zarówno kluby 
z ugruntowaną pozycją, jak i te, które 
dopiero ją budują.  

W 2014 roku zaangażowaliśmy się po raz 
kolejny w Olimpiady Specjalne – 
przedsięwzięcie o zasięgu krajowym, które 
pozwala się rozwijać fizycznie i społecznie 
osobom niepełnosprawnym intelektualnie, 
dzięki umożliwieniu im uczestniczenia 
w cyklu treningów i zawodów sportowych. 

PGE Stacja Sport to akcja, której celem było 
stworzenie dzieciom szansy na przeżycie 
wspaniałej sportowej przygody oraz na 
znalezienie sposobu i miejsca, by aktywnie 
spędzać wolny czas. Program miał na celu 
pomóc dzieciom poznać bliżej interesującą 
je dyscyplinę sportową i znaleźć klub 
w okolicy, w którym można ją trenować. 

PGE Stal Mielec 
Jesteśmy sponsorem tytularnym drużyny 
piłki ręcznej PGE Stal Mielec od 2012 roku.

Drużyny, które sponsorujemy

PGE Skra Bełchatów w sezonie 2013/2014 
była mistrzem Polski.

PGE Skra Bełchatów
Od 2009 roku jesteśmy sponsorem 
strategicznym najbardziej utytułowanej 
męskiej drużyny siatkarskiej w Polsce. 

PGE Turów Zgorzelec
Jesteśmy sponsorem strategicznym 
Koszykarskiego Klubu Sportowego Turów 
Zgorzelec – czołowej drużyny polskiej ligi. 
W lipcu 2013 roku podpisana została umowa 
o kontynuacji współpracy na kolejne trzy sezony.

PGE GKS Bełchatów 
Jesteśmy sponsorem strategicznym drużyny 
piłkarskiej. Nasza współpraca z klubem 
trwa od 2007 roku. 

PGE Atom Trefl Sopot
Jesteśmy sponsorem tytularnym mistrzyń 
Polski w siatkówce PGE Atom Trefl Sopot 
niemalże od momentu powstania drużyny, 
tj. od sezonu 2010/2011.

PGE Stal Rzeszów 
PGE jest sponsorem żużlowej drużyny 
PGE Stal Rzeszów od 2010 roku.
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Proces tworzenia raportu oparty na zaangażowaniu interesariuszy

Krok 2
Priorytetyzacja

Krok 1
Identyfikacja

Krok 3
Walidacja

Krok 4
Ewaluacja

ankieta do pracowników + sesja dialogowa z interesariuszami zewnętrznymi + warsztaty z kadrą zarządzającą

wybór tematów, które znajdują się w raporcie, istotnych dla firmy i interesariuszy

wybór wskaźników GRI

Publikacja Raportu społecznego GK PGE 
jest kolejnym krokiem konsekwentnie 
realizowanej przez nas strategii biznesowej. 
Raport prezentuje nasze działania 
w obszarze społecznej odpowiedzialności 
w latach 2013-2014 oraz ich integralność 
z celami strategii biznesowej Grupy. 
Pokazuje to, że spółki potrafią współdziałać 
i stanowią o spójności Grupy PGE. 

Dane zaprezentowane w raporcie obejmują 
spółki Grupy PGE, których wpływ na otocze-
nie jest największy i najbardziej istotny.
Raport przedstawia dane dla spółek: 
PGE Polska Grupa Energetyczna SA, 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjo-
nalna SA, PGE Dystrybucja SA, PGE Obrót SA, 
PGE Energia Odnawialna SA, PGE Energia 
Natury SA, PGE EJ 1 sp. z o.o., PGE Syste-
my SA, PGE Dom Maklerski SA, Exatel SA.

Lista wszystkich spółek wchodzących
w skład Grupy Kapitałowej znajduje się
w Skonsolidowanym Sprawozdaniu
Finansowym Grupy Kapitałowej PGE 
za rok 2014, na stronach 10-12, dostępnym 
na stronie www.gkpge.pl w zakładce
„Relacje Inwestorskie”.

Raport społeczny GK PGE został przygoto-
wany w oparciu o „Wytyczne do raporto-
wania Global Reporting Initiative” w wersji 
G4 w opcji Core. 

Uwzględnione zostały także wybrane 
wskaźniki suplementu dla sektora 
energetycznego.
 
Raport został przekazany do 
międzynarodowej organizacji Global 
Reporting Initiative, w celu potwierdzenia 
poprawności umieszczenia w raporcie 
Standardowych Informacji dotyczących 
procesu definiowania kwestii istotnych
oraz zaangażowania interesariuszy
(G4-17 - G4-27).

Zgodnie z najwyższymi standardami 
raportowania społecznego, raport został 
poddany weryfikacji zewnętrznej. 
Audyt częściowy przeprowadził niezależny 
audytor – firma KPMG, która dokonała 
weryfikacji wybranych istotnych wskaźników 
zawartych w raporcie.

Chcemy, aby raport w sposób kompleksowy 
pokazywał działania Grupy PGE w zakresie 
społecznej odpowiedzialności biznesu, ale 
także uwzględniał i odpowiadał na oczeki-
wania szerokiego grona interesariuszy. 
Dlatego też w proces definiowania treści 
włączyliśmy przedstawicieli różnych grup 
naszego otoczenia. Cieszy nas to, że w jego 
współtworzenie aktywnie włączyli się 
pracownicy GK PGE.

Poznajemy oczekiwania

W kolejnych latach zamierzamy utrzymać 
coroczny system raportowania danych 
pozafinansowych GK PGE.

Budowanie długoterminowej wartości 
naszej firmy uwzględnia poza priorytetami 
biznesowymi także trwałe relacje 
z otoczeniem oparte na zaufaniu, 
otwartości i dialogu.

Proces ustalania istotnych tematów do 
uwzględnienia w raporcie przeprowa-
dziliśmy zgodnie z etapami proponowanymi 
przez wytyczne GRI G4. Pierwszym krokiem 
było zaproszenie do współpracy pracow-
ników. Na ankietę dotyczącą społecznej 
odpowiedzialności GK PGE odpowiedziało 
2031 osób, czyli 5 proc. pracowników. 
Ankieta była przeprowadzona zarówno 
w formie elektronicznej, jak i papierowej, 
aby dotrzeć do szerokiego grona 
pracowników. 
W prace nad raportem zaangażowaliśmy 
także interesariuszy zewnętrznych. Proces 
ich identyfikacji rozpoczęliśmy od 
zbudowania mapy interesariuszy oraz 
zdefiniowania dotychczasowych kanałów 
komunikacji. Na podstawie oceny i analizy 
podzieliliśmy interesariuszy na 3 grupy, 
w zależności od ich zaangażowania i wpływu 
na firmę.

Co jest dla nas ważne
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Nasi interesariusze – ich zaangażowanie i wpływ na firmę 

Raport 
GK PGE

1 - Administracja rządowa
2 - Media
3 - Organizacje branżowe
4 - Organizacje pozarządowe
5 - Partnerzy biznesowi

11 - Klienci
12 - Konkurencja
13 - Podwykonawcy
14 - Regulator
15 - Społeczności lokalne

O raporcie
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Sesja dialogowa z interesariuszami 
zewnętrznymi

W toku szczegółowej analizy zidentyfiko-
wanych wcześniej grup interesariuszy PGE, 
w tym instytucji oraz organizacji z nami 
współpracujących, zaprosiliśmy do procesu 
dialogu 23 reprezentantów. Zaproszenie do 
dialogu przyjęli: Ministerstwo Gospodarki, 
organizacja pozarządowa w obszarze CSR, 
organizacja konsumencka, organizacja 
pozarządowa w obszarze społecznym, 

partner biznesowy – dostawca usług oraz 
agencja rządowa wyznaczająca politykę 
ochrony środowiska w Polsce. 

 
Celem dialogu było poznanie realnych 
potrzeb i oczekiwań interesariuszy wobec 
GK PGE w ramach naszych obszarów 
strategicznych. 

Proces został przeprowadzony zgodnie 
z międzynarodowymi standardami dialogu 
z interesariuszami – AA1000 Stakeholder 

Engagement Standard (wydane przez 
organizację AccountAbility). Kwestie 
wyłonione podczas spotkania znajdują się 
na początku każdego rozdziału.

Proces definiowania ostatecznej treści rapor-
tu zakończył się warsztatami walidacyjnymi
z kadrą zarządzającą GK PGE. W rezultacie 
powstała lista ważnych tematów (aspektów) 
wraz z zasięgiem ich oddziaływania, którą 
przełożyliśmy na istotne informacje 
i wskaźniki zawarte w tym raporcie.

6 - Pracownicy
7 - Samorząd lokalny
8 - Środowiska naukowe
9 - Akcjonariusze
10 - Dostawcy

G4

G4-24

G4

G4-18

G4

G4-25

G4

G4-17
G4-18
G4-25
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Lista istotnych aspektów i zasięg ich oddziaływania

Profil organizacji

Wyniki ekonomiczne

Pośredni wpływ ekonomiczny 

Praktyki w zakresie zamówień  

Surowce i materiały 

Energia

Emisje

Ścieki i odpady

Bioróżnorodność 

Zgodność z regulacjami – środowisko  

Kwestie ogólne – środowisko

Zgodność z regulacjami – społeczeństwo

Mechanizmy postępowania 

w odniesieniu do skarg dotyczących 

wpływu na społeczeństwo

Planowanie i reagowanie kryzysowe

Etykietowanie produktów i usług 

Komunikacja marketingowa 

Poufność informacji klienta 

Zapewnianie bezpieczeństwa i ciągłości 

świadczonych usług

Zatrudnienie 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Edukacja i szkolenia 

Różnorodność i równość szans 

Badania i rozwój

Korupcja 

Kwestie ogólne – zaangażowanie 

społeczne 

GK PGE

GK PGE

GK PGE

GK PGE

PGE GiEK, PGE Dystrybucja

GK PGE

PGE GiEK

PGE GiEK

PGE GiEK, PGE Dystrybucja, 

PGE EO, PGE EN

PGE GiEK, PGE Dystrybucja, 

PGE EO, PGE EN

PGE GiEK, PGE Dystrybucja, 

PGE EO, PGE EN

GK PGE

GK PGE

GK PGE

PGE Obrót, PGE Dystrybucja

PGE Obrót, Exatel

PGE GiEK, PGE Dystrybucja, PGE Obrót

PGE Dystrybucja

GK PGE

GK PGE

GK PGE

GK PGE

GK PGE

GK PGE

GK PGE

-

Inwestorzy

Społeczności lokalne, Samorządy

Dostawcy

-

-

Społeczności lokalne, Samorządy

Społeczności lokalne, Samorządy 

Społeczności lokalne, Samorządy 

-

-

-

Społeczności lokalne

-

Klienci

Klienci

Klienci

Klienci

Potencjalni pracownicy

Potencjalni pracownicy

Potencjalni pracownicy

Potencjalni pracownicy

Instytucje badawcze i naukowe, 

zewnętrzne instytucje finansujące

Dostawcy, Społeczności lokalne, 

Samorządy

Społeczności lokalne, Samorządy 

Wybrane narzędzia komunikacji z interesariuszami

Oddziaływanie aspektu wewnątrz 
organizacji

Istotne aspekty GK PGE Oddziaływanie aspektu na zewnątrz 
organizacji
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Sposoby komunikacji z otoczeniem

Staramy się, aby informacje o tym,
co robimy, docierały do wszystkich
zainteresowanych naszą działalnością. 
Chcemy nie tylko informować, ale przede 
wszystkim prowadzić stały dialog
z naszymi partnerami.

Dla każdej ze zidentyfikowanych grup 
naszych interesariuszy mamy dedykowany 
sposób komunikacji i prowadzenia dialogu.

W każdej ze spółek do kontaktu z mediami 
wyznaczyliśmy rzecznika prasowego,
co wpływa na szybkość i rzetelność przeka-
zywanych informacji. Naszym klientom 
oferujemy różnorodne formy kontaktu, 
m.in. stacjonarne biuro obsługi klienta
oraz telefoniczne Contact Center. 

czemu możemy dzielić się wiedzą oraz 
zdobywać cenne doświadczenie. 

Nad komunikacją, budowaniem i pod-
trzymywaniem dobrych relacji z naszymi 
inwestorami czuwa zespół relacji 
inwestorskich. W celu usprawnienia 
kontaktu wprowadziliśmy m.in. 
nowatorskie rozwiązanie, jakim jest 
mobilna aplikacja dla akcjonariuszy.

Stale dostosowujemy także nasze kanały 
kontaktu z otoczeniem do indywidualnych 
potrzeb odbiorców. Chcemy, aby nasz Raport 
społeczny był kolejnym narzędziem 
wspierającym nas w informowaniu 
o planach, działaniach oraz wyzwaniach.

W ramach realizowanych inwestycji prowa-
dzimy dialog z samorządami i społeczno-
ściami lokalnymi, aby podejmowane dzia-
łania przyniosły korzyści także naszemu 
otoczeniu oraz aby minimalizować negatyw-
ne skutki wpływu naszej działalności na 
otoczenie. 

Najczęściej stosowanym kanałem komuni-
kacji z pracownikami są magazyny 
wewnętrzne oraz intranet PGE, w którym 
publikujemy wszelkie istotne informacje.  
Prowadzimy też cykliczne badania opinii 
pracowników w formie ankiet w intranecie 
lub ankiet telefonicznych, badających np. 
poziom satysfakcji pracowników.
Nasi pracownicy aktywnie uczestniczą
w pracach organizacji branżowych, dzięki 

spotkania bezpośrednie

odpowiadanie na pytania 
(e-mail, telefon)

Biura Obsługi Klienta

telefoniczne 
Contact Center

media 
społecznościowe

strona internetowa

mobilna aplikacja 
dla akcjonariuszy

intranet

konferencje

magazyny wewnętrzne 
dla pracowników

badania satysfakcji 
i opinii wśród pracowników

badania satysfakcji 
i opinii wśród klientów

spotkania z samorządami 
(Fora Energetyczne)

raporty i komunikaty
relacje bezpośrednie 
z lokalną społecznością

G4

G4-25
G4-26

G4

G4-19 
G4-20
G4-21
G4-27

aneks
zaangażow

anie społeczne
m

iejsce pracy
klient

inw
estycje i środow

isko
innow

acje
nasza grupa

http://www.gkpge.pl/
http://www.gkpge.pl/media/visuals/csr/raport/PGE86.png


Zestawienie wskaźników GRI

Istotny aspekt: Energia
Wskaźnik G4-EN3 – Całkowite zużycie energii w organizacji

Całkowite zużycie paliw ze źródeł nieodnawialnych, w tym: [GJ]

węgiel kamienny

węgiel brunatny

gaz ziemny wysokometanowy

gaz ziemny zaazotowany

benzyna

olej opałowy

olej napędowy

Całkowite zużycie paliw ze źródeł odnawialnych, w tym: [GJ]

biomasa

Całkowite zużycie energii cieplnej

2013

 

22 628

31 803

8 461

141 172

-

88 430

 

2014

-

-

19 047

35 056

8 264

170 094

-

74 657

 

2013

142 019 105

421 128 277

5 376 739

4 640 471

13 748

1 940 924

508 968

11 593 871

1 721 311

 

2014

136 504 977

398 593 155

5 521 788

4 589 515

12 644

1 533 849

455 132

13 613 546

1 489 864

 

PGE DystrybucjaPGE GiEK

* Dane dla 3 farm pochodzą z okresu od sierpnia 2013 do grudnia 2013.

Całkowita sprzedaż energii elektrycznej przez PGE Obrót wyniosła w 2013 roku 36 950 886 MWh, a w 2014 – 39 644 158 MWh.

Spółki PGE SA, PGE EJ1, PGE Systemy oraz PGE Dom Maklerski nie dysponują danymi dotyczącymi zużycia energii.

265 199 269 044

2013 2014

1 016 532

55 595 967

935 152

53 260 839

PGE Energia Odnawialna

PGE GiEK

20 573 799 18 453 372

Roczna produkcja energii [MWh]

2013 2014

Roczna produkcja ciepła [GJ]

PGE GiEKPGE Energia Natury

Istotny aspekt: Energia
Wskaźnik G4-EN5 – Energochłonność

Całkowite zużycie energii elektrycznej

2014

6 365 473

2013

6 619 866

2014

916 523

2013

875 360

2014

862

2013

626*

2014

64 346

2013

68 394

2014

1 680

2013

1 821

2014

45 591

2013

53 510

Exatel PGE ObrótPGE Dystrybucja PGE Energia Natury PGE Energia OdnawialnaPGE GiEK

Istotny aspekt: Surowce i materiały
Wskaźnik G4-EN1 – Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości

PGE GiEK

Wykorzystane surowce nieodnawialne według wagi lub objętości 
(zużyte na cele produkcyjne i nieprodukcyjne), w tym:

węgiel brunatny brutto [t] – wydobyty

węgiel kamienny netto [t] – zużyty łącznie (na cele produkcyjne i nieprodukcyjne)

węgiel brunatny netto [t] – zużyty łącznie (na cele produkcyjne i nieprodukcyjne)
3gaz ziemny wysokometanowy [m ]

3gaz ziemny zaazotowany [m ]

olej opałowy [t]
3olej napędowy [m ]

3benzyna [m ]

wapień [t]

Wykorzystane surowce odnawialne

biomasa [t]

49 973 676

6 069 906

49 409 493

152 282 485

226 645 507

39 197

12 625

380

1 755 309

1 202 953

2013 2014

51 310 002

6 286 480

50 637 339

147 829 146

229 093 605

49 339

14 109

415

1 602 115

1 055 041

2013 2014

PGE GiEK

Energia chemiczna paliw zużytych na produkcję energii elektrycznej [GJ]

Produkcja energii elektrycznej brutto [MWh]

Wskaźnik energochłonności dla produkcji energii elektrycznej [GJ/MWh]

Energia chemiczna paliw zużytych na produkcję energii ciepła [GJ]

Roczna produkcja ciepła [GJ]

Wskaźnik energochłonności dla produkcji ciepła [GJ/GJ]

538 447 307

58 322 447

9,23

21 885 043

18 453 372

1,19

561 763 821

60 821 788

9,24

25 026 810

20 573 799

1,22
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Istotny aspekt: Ścieki i odpady 
Wskaźnik G4-EN23 – Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz 
metody postępowania z odpadem [t]

2013

1 010

1 219

415

96

574

0

134

8 159 571

8 484 047

3 760 775

12 077

6 650

4 458 627

245 918

2014

1 110

1 184

545

172

337

47

83

8 294 645

8 642 064

3 453 655

464

10 762

4 915 648

261 535

-

PGE GiEK*

* W umowach na odbiór odpadów określany jest kierunek zagospodarowania zgodny z posiadanymi pozwoleniami. Odpady przekazywane są odbiorcom 
posiadającym odpowiednie pozwolenia.

** Wszystkie odpady są przekazywane uprawnionym odbiorcom w celu dalszego zagospodarowania. Ilość odpadów wytworzonych, a co za tym idzie –
przekazanych uprawnionym odbiorcom, jest uzależniona w PGE Dystrybucja od awarii linii oraz prowadzonych remontów i inwestycji w danym roku.

*** Odpady pochodzą z prac serwisowych turbin wiatrowych. Przez krótki czas przechowywane są w specjalnie przygotowanych do tego kontenerach, 
następnie odbierane są przez uprawnione do tego firmy. W związku z tym dalszy sposób postępowania z odpadami nie jest znany. 

**** Odbiór odpadów jest dokonywany przez uprawnioną organizację.

Istotny aspekt: Ścieki i odpady
Wskaźnik G4-EN22 – Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego 

3miejsca przeznaczenia [m ]

PGE Energia Odnawialna PGE GiEK

Rzeczywista łączna ilość ścieków według: 

Wody powierzchniowe, w tym:

 rzeki

przedsiębiorstwa komunalne

Wody z odwodnienia zakładu górniczego / wody 
kopalniane

Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, 
które nie wymagają oczyszczenia.
Istotna z punktu widzenia środowiskowego jest 
tylko temperatura zrzucanej wody.

Stosowane metody oczyszczania ścieków

2013

7 629

2 129

5 500

-

-

2014

7 088

930

6 158

-

-

2013

20 537 404

20 298 831

238 573

267 952 821

1 234 522 960

2014

18 236 614

18 002 263

234 351

258 222 689

1 146 205 883

Oczyszczanie biologiczne 
i biologiczno-mechaniczne. 

Ścieki komunalne kierowane 
są do oczyszczalni ścieków

Oczyszczanie biologiczne, 
mechaniczne i chemiczne

Istotny aspekt: Emisje
Wskaźnik G4-EN21 – Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych 
związków emitowanych do powietrza

Waga istotnych emisji do powietrza [t], dla każdej z następujących kategorii:

NOx

SOx

pył zawieszony 

Emisja na MWh dla wygenerowanej energii netto ze wszystkich mocy produkcyjnych w każdej

z następujących kategorii [kg/MWh]:

NOx

SOx

pył zawieszony 

2013

73 097

102 646

3 453

1,31

1,85

0,06

2014

62 996

99 701

2 973

1,18

1,87

0,06

2013

1 808

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

6 715

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

2014

3 158

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

7 624

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

2013

1

1

b/d

b/d

b/d

b/d

1

1

1

b/d

b/d

b/d

b/d

1

2014

2

2

b/d

b/d

b/d

b/d

2

1

1

b/d

b/d

b/d

b/d

1

2013

18 284

18 284

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

25 000

25 000

b/d

b/d

b/d

25 000

b/d

2014

6 603

6 603

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

25 000

25 000

b/d

b/d

b/d

25 000

b/d

PGE Dystrybucja** PGE Energia Natury*** PGE Energia Odnawialna****

Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych w danym roku

Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji:

odzyskiwanie (w tym odzysk energii)

recykling

unieszkodliwianie

składowanie na składowiskach odpadów

przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie

Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w danym roku

Ilość odpadów innych niż niebezpieczne według metody utylizacji:

odzyskiwanie (w tym odzysk energii)

recykling

unieszkodliwianie

składowanie na składowiskach odpadów

przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie
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Istotny aspekt: Kwestie ogólne w obszarze ochrony środowiska
Wskaźnik G4-EN31 – Łączne wydatki inwestycyjne przeznaczone na ochronę 
środowiska według typu [PLN]

Łączne wydatki na ochronę środowiska, w tym:

koszty utylizacji odpadów, oczyszczania emisji oraz rekultywacji

koszty zapobiegania i zarządzania ochroną środowiska

nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska

2013

53 086 599

759 289

104 704

52 222 606

2014

64 336 147

748 607

117 742

63 469 797

2013

71 914

68 014

3 900

-

2014

97 185

86 895

10 290

-

2013

336 503 960

-

336 503 960

b/d*

2014

337 649 919

-

337 649 919

b/d*

PGE Dystrybucja PGE Energia Odnawialna PGE Energia Natury PGE GiEK

Istotny aspekt: Zgodność z regulacjami
Wskaźnik G4-EN29 – Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji 
pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących 
ochrony środowiska [PLN]

2013

-

b/d**

2014

860 000

500 000

360 000

* Obecny sposób agregacji danych nie pozwala na przedstawienie danych w sposób rzetelny. Dołożymy wszelkich starań, aby w następnym okresie 
raportowania zaprezentować te dane.

** Nie przedstawiono danych za ten rok, ponieważ PGE EN przejęła aktywa Ibedrolii i Dong Energy w lipcu, w związku z czym przedstawienie danych za ten 
rok może być niereprezentatywne.

Istotny aspekt: Ścieki i odpady
Wskaźnik G4-EN24 – Łączna liczba i objętość istotnych wycieków

Liczba zewidencjonowanych istotnych wycieków, w tym 
w podziale na rodzaj wycieku:

wycieki paliw (na powierzchnię ziemi lub wody)

pozostałe (określone przez organizację)
3Łączna objętość zidentyfikowanych istotnych wycieków [m ]

Skutki wycieków

PGE Dystrybucja PGE GiEK

Skutki wycieków zostały 
całkowicie usunięte. Usługa 

pogotowia ekologicznego polega 
na wybraniu skażonej ziemi 

i zastąpieniu jej ziemią 
spełniającą wymagania 

przepisów. Wymiana ziemi 
prowadzona jest na podstawie 

przeprowadzonych badań 
laboratoryjnych potwierdzających 

całkowite usunięcie 
zanieczyszczenia.

2014

51

-

51

452,5

2013

-

-

-

2014

1

1

100

Rozszczelnieniu uległ rurociąg 
łączący łapacz mazutu 

z pompownią odzysku mazutu. 
Objętość zanieczyszczonej ziemi 

3mazutem to około 100 m . Wyciek 
miejscowy, nie rozprzestrzenił się 
poza rejon gospodarki olejowej. 
Zanieczyszczona ziemia została 

usunięta i unieszkodliwiona. 
Rurociąg mazutu został 

naprawiony, brak istotnych 
skutków dla zdrowia, życia 
i środowiska naturalnego.

Dla PGE Energia Natury i PGE Energia Odnawialna nie zidentyfikowano istotnych wycieków.
W raportowanym okresie nie było przypadków wycieków ropy, odpadów ani chemikaliów.

2013

34

-

34

506,4

Wartość kar pieniężnych nałożonych w danym roku za nieprzestrzeganie 
prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

Wartość kar pieniężnych zapłaconych/ do zapłaty w danym roku za 
nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

Wartość kar pieniężnych zmniejszonych (umorzonych) w danym roku za 
nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

Wartość kar pieniężnych jeszcze nienałożonych, lecz oszacowanych za 
nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

PGE GiEK PGE Energia Natury

2013

7 719 340

25 723

-7 496 010

0

2014

45 414

0

-243 021

53 990

2013

0

0

0

0

2014

500

500

0

0
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W raportowanym okresie na spółki PGE Energia Odnawialna, PGE Dystrybucja oraz Exatel nie nałożono kar pieniężnych ani sankcji pozafinansowych z tytułu 
nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.
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W 2013 i 2014 roku GK PGE nie współpracowała z istotną liczbą osób samozatrudnionych.

PGE  Dom Maklerski

Łączna liczba pracowników

Kobiety

Mężczyźni

Umowa o pracę, pełen etat

Kobiety

Mężczyźni

Umowa o pracę, niepełny etat

Kobiety

Mężczyźni

Umowa o pracę, czas nieokreślony

Kobiety

Mężczyźni

Umowa o pracę, czas określony

Kobiety

Mężczyźni

Umowa-zlecenie

Kobiety

Mężczyźni

Umowa o dzieło

Kobiety

Mężczyźni

2014

10 743

1 609

9 134

10 689

1 580

9 109

54

29

25

10 695

1 599

9 096

48

10

38

93

48

45

6

0

6

2013

64

30

34

64

30

34

0

0

0

50

22

28

14

8

6

1

0

1

0

0

0

2014

78

35

43

78

35

43

0

0

0

71

32

39

7

3

4

3

0

3

2

0

2

2013

510

114

396

500

110

390

10

4

6

500

110

390

10

4

6

80

11

69

3

1

2

2014

504

113

391

493

109

384

11

4

7

498

110

388

6

3

3

58

6

52

6

4

2

2013

385

137

248

379

132

247

6

5

1

370

128

242

15

9

6

3

2

1

1

1

0

2014

362

122

240

357

118

239

5

4

1

340

111

229

22

11

11

2

2

0

0

0

0

2013

18 877

2 866

16 011

18 853

2 860

15 993

24

6

18

18 780

2 834

15 946

97

32

65

105

23

82

3

2

1

2014

17 486

2 617

14 869

17 467

2 609

14 858

19

8

11

17 415

2 521

14 894

71

35

36

99

22

77

2

2

0

2013

1 518

1 103

415

1 504

1 099

405

14

4

10

1 473

1 074

399

43

27

16

43

28

15

0

0

0

2014

1 501

1 092

409

1 488

1 087

401

13

5

8

1 443

1 057

386

58

35

23

36

23

13

0

0

0

2013

427

226

201

410

213

197

17

13

4

392

210

182

35

16

19

0

0

0

0

0

0

2014

471

243

228

456

236

220

15

7

8

425

224

201

46

19

27

0

0

0

0

0

0

2013

56

27

29

49

23

26

7

4

3

50

24

26

6

3

3

14

11

3

1

0

1

2014

70

32

38

67

30

37

3

2

1

52

26

26

18

6

12

14

11

3

1

0

1

2013

391

79

312

388

78

310

3

1

2

313

57

256

78

22

56

19

14

5

1

0

1

2014

447

85

362

444

83

361

3

2

1

381

68

313

66

17

49

32

14

18

1

0

1

2013

17

10

7

14

8

6

3

2

1

13

9

4

4

1

3

0

0

0

0

0

0

2014

24

10

14

21

10

11

3

0

3

24

10

14

0

0

0

3

2

1

0

0

0

2013

11 082

1 685

9 397

11 023

1 657

9 366

59

28

31

11 042

1 677

9 365

40

8

32

90

46

44

6

0

6

Wskaźnik G4-11 
Liczba pracowników objętych układem zbiorowym 

Wskaźnik G4-10
Łączna liczba pracowników spółek*

PGE Dystrybucja

W 2013 i 2014 roku w PGE Dystrybucja jedna osoba spośród pracowników kontraktowych była objęta układem zbiorowym.

* Zakładowe układy zbiorowe pracy (ZUZP) są porozumieniami zawieranymi między pracodawcą a organizacjami związkowymi. Dotyczą wszystkich 
pracowników bez względu na ich przynależność związkową. Regulują one przede wszystkim wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy, 
w tym warunki pracy i płacy, a także inne świadczenia ściśle związane z pracą.

Istotny aspekt: Zatrudnienie
Wskaźnik G4-10 – Liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju 
umowy o pracę w podziale na płeć

PGE GiEK PGE Obrót PGE SA PGE  EJ1 PGE  SystemyExatelPGE EOPGE ENPGE Dystrybucja

Liczba pracowników objętych układem 
zbiorowym 

Odsetek pracowników objętych układem 
zbiorowym (w odniesieniu do 
wszystkich pracowników)

2014

10 644

99%

2013

510

100%

2014

504

100%

2013

18 877

100%

2014

17 486

100%

2013

1 383

91%

2014

1 378

92%

2013

10 988

99%

2013

427

100%

2014

471

100%

PGE EO PGE GiEK PGE  Obrót PGE SA*
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33 327 31 686

2013 2014

GK PGE

*  W niniejszym raporcie uwzględnione zostały dane dla dziesięciu spółek objętych publikacją. 
Na stronie 61 prezentujemy dane dotyczące zatrudnienia w całej Grupie Kapitałowej PGE 
(w osobach).
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Istotny aspekt: Zatrudnienie
Wskaźnik G4-LA1 – Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść 
oraz wskaźnik przyjęć i fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, 
płci, w podziale na spółki

PGE Dom Maklerski

Łączna liczba pracowników nowo zatrudnionych

Kobiety 

Mężczyźni

Wiek poniżej 30 lat

Wiek 30-50 lat

Wiek powyżej 50 lat

Procent pracowników nowo zatrudnionych

Kobiety 

Mężczyźni

Wiek poniżej 30 lat

Wiek 30-50 lat

Wiek powyżej 50 lat

Łączna liczba pracowników, którzy odeszli 
z pracy 

Kobiety 

Mężczyźni

Wiek poniżej 30 lat

Wiek 30-50 lat

Wiek powyżej 50 lat

Procent pracowników, którzy odeszli z pracy

Kobiety 

Mężczyźni

Wiek poniżej 30 lat

Wiek 30-50 lat

Wiek powyżej 50 lat

Średni staż pracy pracowników, 
którzy odeszli z pracy [w latach]

Kobiety 

Mężczyźni

Wiek poniżej 30 lat

Wiek 30-50 lat

Wiek powyżej 50 lat

2013

14

2

12

6

6

2

0%

0%

0%

1%

0%

0%

367

86

281

8

107

252

4%

5%

3%

2%

2%

6%

27,9

34,8

29,8

5,0

20,3

36,4

2014

44

10

34

23

18

3

0%

1%

0%

8%

0%

0%

406

91

315

11

128

267

4%

6%

3%

4%

2%

6%

28,4

31,9

30,4

5,6

18,2

37,8

2013

36

20

16

13

22

1

56%

67%

47%

87%

46%

100%

18

9

9

6

12

0

28%

30%

26%

40%

25%

0%

6,0

3,6

8,4

2,7

7,7

0,0

2014

23

10

13

5

17

1

29%

29%

30%

33%

28%

33%

9

4

5

1

8

0

12%

11%

12%

7%

13%

0%

10,4

11,5

9,6

2,0

11,5

0,0

2013

30

14

16

5

23

2

6%

12%

4%

12%

9%

1%

22

13

9

3

13

6

4%

11%

2%

7%

5%

3%

11,5

10,8

12,6

1,2

2,7

35,8

2014

33

7

26

9

19

5

7%

6%

7%

24%

8%

2%

38

9

29

5

20

13

8%

8%

7%

14%

9%

6%

16,1

5,9

19,3

0,7

7,5

35,2

2013

79

38

41

10

65

4

21%

28%

17%

37%

21%

7%

78

38

40

4

50

24

20%

28%

16%

15%

16%

44%

7,0

6,7

7,3

3,3

5,6

10,7

2014

39

13

26

9

21

9

11%

11%

11%

41%

8%

15%

61

29

32

6

48

7

17%

24%

13%

27%

17%

12%

4,6

5,4

3,8

1,0

4,0

12,0

2013

150

54

96

33

78

39

1%

2%

1%

9%

1%

0%

906

172

734

21

254

631

5%

6%

5%

6%

3%

6%

22,8

18,3

23,9

2,0

20,3

27,6

2014

255

116

139

22

148

85

1%

4%

1%

9%

2%

1%

1 646

368

1 278

22

383

1 241

9%

14%

9%

9%

5%

13%

25,9

23,3

26,6

1,5

22,8

28,8

2013

77

43

34

35

38

4

5%

4%

8%

25%

5%

1%

61

32

29

9

25

27

4%

3%

7%

6%

3%

5%

18,8

22,4

14,8

6,6

8,7

33,0

2014

58

39

19

27

31

0

4%

4%

5%

25%

4%

0%

62

42

20

17

30

15

4%

4%

5%

15%

4%

3%

13,8

15,1

11,1

1,7

12,0

31,0

2013

76

30

46

25

45

6

18%

13%

23%

56%

15%

7%

39

14

25

3

29

7

9%

6%

12%

7%

10%

9%

13,3

14,6

12,6

1,0

11,1

27,7

2014

100

40

60

28

61

11

21%

16%

26%

43%

19%

12%

56

24

32

3

46

7

12%

10%

14%

5%

15%

8%

13,4

11,1

15,1

1,0

11,5

32,1

2013

16

9

7

1

13

2

29%

33%

24%

17%

30%

29%

6

3

3

0

3

3

11%

11%

10%

0%

7%

43%

2,8

2,0

3,7

0,0

2,0

3,7

2014

22

7

15

5

16

1

31%

22%

39%

50%

30%

14%

8

2

6

0

7

1

11%

6%

16%

0%

13%

14%

12,5

9,0

13,7

0,0

9,9

31,0

2013

285

57

228

40

195

50

73%

72%

73%

69%

67%

122%

17

2

15

1

15

1

4%

3%

5%

2%

5%

2%

10,6

8,5

10,9

4,0

9,5

33,0

2014

77

7

70

9

54

14

17%

8%

19%

17%

17%

19%

23

5

18

2

17

4

5%

6%

5%

4%

5%

5%

8,8

11,2

8,2

1,5

8,6

13,3

2013

12

8

4

3

9

0

71%

80%

57%

75%

69%

0%

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

17

8

9

4

12

1

71%

80%

64%

133%

60%

100%

11

9

2

3

8

0

46%

90%

14%

100%

40%

0%

9,9

7,8

19,5

4,3

12,0

0,0

PGE Dystrybucja PGE EN PGE EO Exatel PGE GiEK PGE Obrót PGE SA PGE EJ1 PGE Systemy
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Istotny aspekt: Zatrudnienie
Wskaźnik G4-EU15 – Procent pracowników, którzy nabędą uprawnienia 
do przejścia na emeryturę za 5 oraz 10 lat, z uwzględnieniem podziału 
na stanowiska pracy

Procent pracowników, którzy nabędą uprawnienia do przejścia na 
emeryturę za 5 lat, w tym:

zarząd, dyrektorzy 

stanowiska kierownicze 

pozostali pracownicy

Procent pracowników, którzy nabędą uprawnienia do przejścia na 
emeryturę za 10 lat, w tym:

zarząd, dyrektorzy 

stanowiska kierownicze 

pozostali pracownicy 

2014

4,07%

6,47%

5,20%

3,95%

9,99%

10,79%

13,00%

9,75%

PGE Dystrybucja PGE EO

2014

10,71%

4,17%

0,00%

1,13%

35,71%

8,33%

7,50%

3,38%

Exatel

2014

0,82%

0,00%

0,00%

0,97%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PGE GiEK

2014

15,80%

24,14%

20,26%

15,62%

28,86%

62,07%

34,29%

29,15%

PGE Obrót

2014

9,80%

0,00%

0,29%

9,51%

19,81%

0,00%

1,23%

18,65%

PGE SA

2014

8,07%

7,41%

7,25%

8,33%

13,59%

18,52%

8,70%

13,79%

PGE EJ1

2014

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4,11%

0,00%

0,00%

5,77%

PGE Systemy

2014

1,12%

0,00%

0,00%

1,28%

0,67%

0,00%

0,00%

0,77%

W spółce PGE GiEK występuje największe zagrożenie i ryzyko związane z zachorowaniami na skutek 
działalności zawodowej.  Zagrożenia, które mogą powodować choroby zawodowe, według klasyfikacji 
zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, to przekroczenie norm hałasu na 
stanowiskach pracy, drgań mechanicznych, promieniowania jonizującego, substancji chemicznych 
(pyły zwłókniające) oraz czynników rakotwórczych. Spółka przedsięwzięła działania mitygujące. 
Skupiają się one na regularnych badaniach profilaktycznych pracowników, programach zmniejszających 
wpływ szkodliwych czynników na działalność zawodową lub je wykluczających, szczepieniach 
ochronnych oraz analizie stanowisk pracy.
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Istotny aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wskaźnik G4-LA7 – Pracownicy narażeni na wysoką częstotliwość lub wysokie
ryzyko zachorowań w związku z działalnością zawodową
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Istotny aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wskaźnik G4-LA6 – Rodzaj i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, 
dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków 
śmiertelnych związanych z pracą, według spółek oraz płci

PGE ObrótPGE GiEKPGE ENPGE Dystrybucja

Liczba wypadków przy pracy ogółem 

Kobiety 

Mężczyźni

Liczba wypadków śmiertelnych, zbiorowych i ciężkich

Kobiety 

Mężczyźni

Wskaźnik częstotliwości wypadków
Wskaźnik częstotliwości wypadków = (liczba wypadków / liczba 
zatrudnionych) × 1000

Kobiety 

Mężczyźni

Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy

Kobiety 

Mężczyźni

Łączna liczba pracowników

Kobiety 

Mężczyźni

Wskaźnik ciężkości wypadków
Absencja wypadkowa do liczby wszystkich zaistniałych wypadków

Kobiety 

Mężczyźni

Liczba stwierdzonych chorób zawodowych

Kobiety 

Mężczyźni

Liczba wypadków u podwykonawców ogółem w czasie wykonywania 
pracy na rzecz organizacji raportującej

Kobiety 

Mężczyźni

2013

85

3

82

3*

0

4

8

2

9

5 213

282

4 931

11 082

1 685

9 397

61

94

60

0

0

0

0

0

2014

60

4

56

6

0

6

6

2

6

3 777

398

3 379

10 743

1 609

9 134

63

100

60

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

30

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

1

1

0

0

0

0

13

29

0

189

189

0

78

35

43

189

189

0

0

0

0

0

0

0

PGE EO

2013

4

0

4

0

0

0

8

0

10

66

0

66

510

114

396

17

0

17

0

0

0

0

0

0

2014

3

0

3

0

0

0

6

0

8

23

0

23

504

113

391

8

0

8

0

0

0

0

0

0

Exatel

2013

2

2

0

0

-

-

5

15

0

10

10

0

385

137

248

5

5

0

0

0

0

0

0

0

2014

1

0

1

0

-

-

3

0

4

33

0

33

362

122

240

33

0

33

0

0

0

0

0

0

2013

62

4

58

2**

0

5

3

1

4

4 783

434

4 349

18 877

2 866

16 011

77

109

75

0

0

0

4

0

4

2014

43

3

40

0

0

0

2

1

3

3 507

255

3 252

17 486

2 617

14 869

82

85

81

0

0

0

2

0

2

2013

7

2

5

0

0

0

5

2

12

187

30

157

1 516

1 101

415

27

15

31

0

0

0

0

0

0

2014

8

5

3

0

0

0

5

5

7

273

254

19

1 501

1 092

409

34

51

6

0

0

0

0

0

0

Ze względu na specyfikę działalności poszczególnych linii biznesowych, dane dotyczące wypadkowości prezentujemy w przypadku tych spółek,
w których ryzyko wypadku przy pracy jest istotne.

Brak wypadków śmiertelnych, zbiorowych i ciężkich u podwykonawców GK PGE w latach 2013-2014.

* W tym jeden wypadek zbiorowy, w którym zostały poszkodowane dwie osoby.
** W tym dwa wypadki zbiorowe, w których zostało poszkodowanych pięć osób.
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Istotny aspekt: Edukacja i szkolenia
Wskaźnik G4-LA9 – Średnia liczba dni szkoleniowych w roku 
przypadających na pracownika według płci i struktury zatrudnienia

PGE Dystrybucja* PGE EN PGE EO Exatel PGE GiEK PGE Obrót PGE SA PGE Systemy

Średnia liczba dni szkoleniowych

Kobiety

Mężczyźni

Kierownictwo wyższego szczebla

Stanowiska kierownicze 

Pozostali pracownicy

2013

1,80

1,17

1,91

4,11

3,15

1,67

2014

1,77

1,18

1,87

3,38

2,18

1,71

2013

0,20

0,23

0,41

b/d

b/d

b/d

2014

0,13

0,77

0,65

1,07

0,80

0,59

2013

2,77

1,45

3,22

2,57

5,09

2,55

2014

1,61

0,82

1,88

2,05

4,53

1,33

2013

0,72

0,82

0,67

0,67

2,69

0,51

2014

0,71

0,90

0,62

1,22

1,91

0,54

2013

1,38

1,15

1,43

7,76

3,78

1,29

2014

3,03

7,23

2,29

8,07

5,91

2,91

2013

1,77

2014

1,49

2013

3,82

2014

2,08

2013

0,43

0,43

0,43

0,46

0,79

0,41

2014

0,89

0,33

1,02

0,05

0,37

0,96

b/d b/d

Istotny aspekt: Różnorodność i równość szans
Wskaźnik G4-LA12 – Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale 
na kategorie według płci i wieku

PGE Dom MaklerskiPGE Dystrybucja PGE EN PGE EO Exatel PGE GiEK PGE Obrót PGE SA PGE EJ1 PGE Systemy

Odsetek osób w Zarządzie organizacji

Kobiety

Mężczyźni

Wiek poniżej 30 lat

Wiek 30-50 lat

Wiek powyżej 50 lat

Odsetek osób w Radzie Nadzorczej organizacji 

Kobiety

Mężczyźni

Wiek poniżej 30 lat

Wiek 30-50 lat

Wiek powyżej 50 lat

Odsetek pracowników

Kobiety

Mężczyźni

Wiek poniżej 30 lat

Wiek 30-50 lat

Wiek powyżej 50 lat

2013

20%

80%

0%

80%

20%

 

50%

50%

0%

67%

33%

 

15%

85%

4%

56%

41%

2014

 

25%

75%

0%

25%

75%

 

17%

83%

0%

67%

33%

 

15%

85%

2%

56%

42%

2013

33%

67%

0%

100%

0%

 

25%

75%

0%

75%

25%

 

47%

53%

23%

75%

2%

2014

 33%

67%

0%

100%

0%

 

50%

50%

0%

100%

0%

 

45%

55%

18%

65%

17%

2013

0%

100%

0%

100%

0%

 

33%

67%

0%

100%

0%

 

22%

78%

8%

50%

42%

2014

0%

100%

0%

75%

25%

 

20%

80%

0%

100%

0%

 

22%

78%

7%

47%

46%

2013

67%

33%

0%

100%

0%

 

0%

100%

33%

33%

33%

 

36%

64%

7%

79%

14%

2014

25%

75%

0%

50%

50%

 

33%

67%

17%

67%

17%

 

34%

66%

6%

77%

17%

2013

 

0%

100%

0%

33%

67%

 

25%

75%

0%

75%

25%

 

41%

59%

8%

77%

15%

2014

0%

100%

0%

33%

67%

 

0%

100%

0%

67%

33%

 

44%

56%

7%

70%

23%

2013

0%

100%

0%

67%

33%

 

50%

50%

0%

67%

33%

 

73%

27%

9%

52%

33%

2014

0%

100%

0%

67%

33%

 

50%

50%

0%

67%

33%

 

73%

27%

7%

52%

35%

2013

0%

100%

0%

66%

34%

 

43%

57%

0%

57%

43%

 

53%

47%

11%

70%

19%

2014

0%

100%

0%

75%

25%

 

44%

56%

0%

56%

44%

 

52%

49%

14%

67%

19%

2013

50%

50%

0%

50%

50%

 

20%

80%

0%

80%

20%

 

48%

52%

11%

77%

13%

2014

67%

33%

0%

100%

0%

 

0%

100%

0%

100%

0%

 

46%

54%

14%

76%

10%

2013

0%

100%

0%

33%

67%

 

50%

50%

0%

100%

0%

 

20%

80%

15%

75%

10%

2014

0%

100%

0%

75%

25%

 

33%

67%

0%

67%

33%

 

19%

81%

12%

72%

16%

2014

0%

100%

0%

100%

0%

 

33%

67%

0%

100%

0%

 

42%

58%

13%

83%

4%

2013

0%

100%

0%

67%

33%

 

33%

67%

0%

100%

0%

 

59%

41%

24%

76%

0%

Stan na 31.12.2013 roku i 31.12.2014 roku.
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* Spośród 9 oddziałów 2 – Oddział w Warszawie i Oddział w Białymstoku – zaraportowały brak danych w tym zakresie.

W raportowanym okresie brak jest danych na temat edukacji i szkoleń pracowników w PGE Domu Maklerskim i w spółce PGE EJ 1.
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Istotny aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny
Odsetek wydatków gmin sfinansowanych przez PGE w 2013 roku

* Dane za rok 2013 opublikowane na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (dane za rok 2014 niedostępne w czasie przygotowywania raportu):  
http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
** Szacunek na podstawie deklaracji podatkowych oraz dokumentacji innych opłat dokonanych przez PGE na rzecz samorządów wynikających z prawa.

Wskaźnik G4-EU4 – Długość napowietrznych i kablowych linii 
elektroenergetycznych

Wskaźnik G4-EU1 – Zainstalowana moc w podziale na podstawowe 
źródła energii

Wskaźnik G4-EU2 – Wyprodukowana energia netto oraz ciepło w podziale 
na źródła energii

GK PGE

GK PGE GK PGE

Moc zainstalowana [MW], według rodzaju wykorzystywanego paliwa:

węgiel kamienny

węgiel brunatny

gaz ziemny

biomasa

energia wiatru

energia wodna

2013 2014

3 264,2

6 797,0

447,0

68,5

283,2

1 576,5

3 286,2

6 797,0

477,0

75,5

311,0

1 604,2

Długość linii według wysokości napięcia [km]

najwyższych napięć (220kV)

wysokiego napięcia (110kV)

średniego napięcia (1-30kV)

niskiego napięcia wraz z przyłączami

Długość napowietrznych linii przesyłu energii elektrycznej [km]

najwyższych napięć 

wysokiego napięcia

średniego napięcia

niskiego napięcia wraz z przyłączami

Długość kablowych linii przesyłu energii elektrycznej [km]

wysokiego napięcia

średniego napięcia

niskiego napięcia wraz z przyłączami

2013

21

10 058

108 575

231 094

21

10 043

91 494

176 893

15

17 082

54 201

2014

21

10 078

109 022

232 598

21

10 057

91 435

176 601

21

17 587

55 997

2013

12 347

41 109

1 114

1 026

427

1 017

13 539 128

2 877 484

3 170 033

921 456

39 447

2014

11 992

38 860

1 153

1 256

643

935

12 111 605

2 651 004

2 840 248

791 418

35 077

Wytworzona energia netto [GWh], według rodzaju wykorzystywanego paliwa:

węgiel kamienny

węgiel brunatny

gaz ziemny

biomasa

energia wiatru

energia wodna

Wytworzone ciepło [GJ], według rodzaju wykorzystywanego paliwa:

węgiel kamienny

węgiel brunatny

gaz ziemny

biomasa

inne (mazut, ekoterm)

Jednostka terytorialna

Wydatki gmin w 2013 roku 
w tys. PLN (gminy 

łącznie z miastami na 
prawach powiatu)*

Szacowane podatki 
wpłacone do 

budżetów gmin przez 
PGE w tys. PLN**

Odsetek 
sfinansowanych 

wydatków

Bełchatów

Bogatynia

Gryfino

Dobrzeń Wielki

Bobrowice

Skarżysko-Kamienna

Czernichów

Gniewino

Solina

Rzeszów

Lublin i Zamość

Gorzów Wielkopolski

Białystok

Bydgoszcz

M.st. Warszawa

Kielce

Łódź

219 778

146 527

108 533

71 481

14 312

118 183

26 898

35 513

25 502

973 506

2 154 959

458 907

1 440 321

1 459 745

12 147 976

1 062 832

3 807 250

124 840

58 820

21 292

13 815

1 866

13 747

1 643

1 627

941

14 678

23 278

4 512

9 498

6 603

52 038

2 586

8 740

57%

40%

20%

19%

13%

12%

6%

5%

4%

2%

1%

1%

1%

0,5%

0,4%

0,2%

0,2%
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G4-1

Wskaźniki profilowe

Wskaźnik Weryfikacja zewnętrzna Strona

Strategia i analiza

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia 
zrównoważonego rozwoju dla organizacji i zaadresowania kwestii 
zrównoważonego rozwoju w strategii

Nazwa organizacji

Główne produkty/usługi

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

Liczba krajów, w których działa organizacja

Forma własności i struktura prawna organizacji

Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, 
obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów 
i beneficjentów

Skala działalności organizacji

Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy 
o pracę, z podziałem na płeć

Liczba pracowników objętych układem zbiorowym

Opis łańcucha dostaw

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, 
struktury lub formy własności

Zarządzanie ryzykiem w organizacji

Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne 
inicjatywy zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację

Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia 
branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach 
orzeczniczych

Zainstalowana moc w podziale na podstawowe źródła energii
oraz poziom regulacji

Wyprodukowana energia netto w podziale na źródła energii
oraz wymagania regulatora

Liczba kont klientów indywidualnych, instytucjonalnych 
i komercyjnych

Długość naziemnych i podziemnych linii sieci przesyłu oraz dystrybucji 
energii według wymagań regulatora

Alokacja uprawnień do emisji dwutlenku węgla bądź jego ekwiwalentu 
według podziału na systemy handlu emisjami

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

G4-EU1

G4-EU2

G4-EU3

G4-EU4

G4-EU5

GRI G4 Content Index

Identyfikacja istotnych aspektów i ich granic

Informacja na temat wszystkich jednostek ujętych 
w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych organizacji 
lub w ich odpowiednikach

Proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczania granic materialności 
aspektu

Lista istotnych kwestii zidentyfikowanych w procesie tworzenia treści 
raportu

Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz 
organizacji

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20
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03

 08

 08-09

Okładka wewnętrzna

 08

 10

 08

 06

 64, 94-95

 94-95

 15

 10

 14

 16

 17

 08, 104

 23, 105

48

28, 104

29

 84

 84

 87

 87

Zaangażowanie interesariuszy

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy

Podejście do angażowania interesariuszy – częstotliwość 
angażowania według typu i grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz 
odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich raportowanie

G4-21

G4-22

G4-23

Profil raportu

Okres raportowania

Data publikacji ostatniego raportu

Cykl raportowania

Osoba kontaktowa

Wskazanie opcji raportowania wybranej przez organizację i tabela GRI

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu

Ład organizacyjny

Struktura zarządcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod 
najwyższy organ zarządczy, odpowiedzialnymi za poszczególne 
zadania

Etyka

Wartości, zasady, standardy i normy zachowania organizacji, takie jak 
kodeks postępowania lub kodeks etyki

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

G4-34

G4-56

Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów na zewnątrz 
organizacji

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji 
zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich 
wprowadzenia oraz ich wpływu

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące 
zakresu oraz granic aspektów

G4-DMA

G4-EC1

Wskaźniki tematyczne

Wskaźnik Weryfikacja zewnętrzna Strona

Wskaźniki ekonomiczne

Wyniki ekonomiczne

Bezpośrednia wartość ekonomiczna, wytworzona i podzielona

Istotny aspekt: Wyniki ekonomiczne

G4-DMA

G4-EC7

G4-EC8

Pośredni wpływ ekonomiczny

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz 
społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów 
i działania pro bono

Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny organizacji wraz z zakresem 
oddziaływania

Istotny aspekt: pośredni wpływ ekonomiczny

Wskaźniki środowiskowe
Istotny aspekt: Surowce i materiały

G4-DMA

G4-EN1

Surowce/materiały

Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości

 87

Nie dotyczy. Niniejszy 
raport jest pierwszym 

raportem GK PGE

 85

 84-86

 86

 87

 84

Nie dotyczy

 84

 Okładka wewnętrzna 

 106-109

 84

13

08, 12

 06-08, 10-11

 08

 06-08, 10-11

76

 28-31

24-25

 88

Profil organizacji

Nie dotyczy. Niniejszy 
raport jest pierwszym 

raportem GK PGE
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Istotny aspekt: Energia

G4-DMA

G4-EN3

G4-EN5

Energia

Całkowite zużycie energii w organizacji

Energochłonność
Istotny aspekt: Bioróżnorodność

G4-DMA

G4-EN12

Bioróżnorodność

Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na 
bioróżnorodność obszarów chronionych, w tym obszarów o dużej 
wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami 
chronionymi

Istotny aspekt: Emisje

G4-DMA

G4-EN15

G4-EN21

Emisje

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych 
do powietrza

Istotny aspekt: Ścieki i odpady

Ścieki i odpady

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca 
przeznaczenia

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody 
postępowania z odpadem

Łączna liczba i objętość istotnych wycieków

G4-DMA

G4-EN22

G4-EN23

G4-EN24

Istotny aspekt: Zgodność z regulacjami

Zgodność z regulacjami

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za 
nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

G4-DMA

G4-EN29

Istotny aspekt: Kwestie ogólne w obszarze środowiska

Kwestie ogólne w obszarze środowiska

Łączne wydatki inwestycyjne przeznaczone na ochronę środowiska 
według typu

G4-DMA

G4-EN31

G4-DMA

G4-LA1

G4-LA2

G4-EU15

Wskaźniki społeczne: praktyki w zakresie zatrudnienia i godnej pracy

Zatrudnienie

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik 
przyjęć i fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, płci, 
w podziale na spółki

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, 
które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących 
w niepełnym wymiarze godzin, wg głównych jednostek operacyjnych

Procent pracowników, którzy nabędą uprawnienia do przejścia na 
emeryturę za 5 i 10 lat, z uwzględnieniem podziału na stanowisko 
pracy i region

Istotny aspekt: Zatrudnienie 

G4-DMA

G4-LA6

G4-LA7

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rodzaj i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych 
i nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków śmiertelnych 
związanych z pracą, według regionów oraz płci

Pracownicy narażeni na wysoką częstotliwość lub wysokie ryzyko 
zachorowania w związku z działalnością zawodową

Istotny aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy

G4-DMA

G4-LA9

G4-LA10

Edukacja i szkolenia

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na 
pracownika według kategorii zatrudnienia i płci

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia 
ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników
oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę

Istotny aspekt: Edukacja i szkolenia 

G4-DMA

G4-LA12

Różnorodność i równość szans

Skład ciał zarządczych, nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale 
na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości
oraz innych wskaźników różnorodności

Istotny aspekt: Różnorodność i równość szans

Wskaźniki społeczne: społeczeństwo
Istotny aspekt: Przeciwdziałanie korupcji

G4-DMA

G4-SO3

G4-SO5

Przeciwdziałanie korupcji

Całkowita liczba i odsetek  jednostek biznesowych poddanych analizie 
pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz główne zidentyfikowane 
ryzyka

Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte 
w odpowiedzi na nie

Istotny aspekt: Zgodność z regulacjami

Zgodność z regulacjami

Wartość pieniężna istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji 
pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami

G4-DMA

G4-SO8

Istotny aspekt: Mechanizmy postępowania w odniesieniu do skarg dotyczących wpływu na społeczeństwo

Mechanizmy postępowania w odniesieniu do skarg dotyczących 
wpływu na społeczeństwo

Liczba skarg (zażaleń) na temat wpływu na społeczeństwo 
rozwiązanych w formalnym procesie obowiązującym w organizacji

G4-DMA

G4-SO11

Wskaźniki społeczne: odpowiedzialność za produkt

Istotny aspekt: Etykietowanie produktów i usług

G4-DMA

G4-PR5

Etykietowanie produktów i usług

Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta

Istotny aspekt: Komunikacja marketingowa 

Komunikacja marketingowa 

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami 
i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji 
marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu 
według rodzaju skutków

G4-DMA

PR7

Istotny aspekt: Poufność informacji klienta 

Poufność informacji klienta 

Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia 
prywatności klientów oraz utraty danych

G4-DMA

G4-PR8

46-55

W raportowanym 
okresie

nie odnotowano 
takich przypadków

Istotny aspekt: Dostępność produktów i usług
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 62
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15

15

15

15

15

15

Do spółek GK PGE 
wpłynęło 40 skarg*

 54-55

 54-55

46-55

W raportowanym 
okresie

nie odnotowano 
takich przypadków

 45-49

 56

 56

* 39 spośród nich dotyczyło skarg związanych z obszarem działania spółki PGE Dystrybucja (35 w 2014 r.) i związane były z pracami eksploatacyjnymi spółki. W odpowiedzi
na odnotowane zdarzenia spółka wdrożyła odpowiednie działania naprawcze. W 2014 r. wpłynęło jedno pismo do spółki PGE EJ 1 od organizacji Greenpeace. Spółka odniosła się 
do wszelkich kwestii w nim opisanych.

G4-DMA

G4-EU28

G4-EU29

Dostępność produktów i usług

Częstość przerw w dostawach energii elektrycznej

Przeciętny czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej
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Potwierdzenie weryfikacji
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Słownik

EKO kalkulator

Centrum  Korporacyjne (CK) – czyli PGE Polska Grupa  Energetyczna SA – odpowiada za zarządzanie Grupą Kapitałową PGE, w tym 
za formułowanie i wyznaczanie strategii oraz za nadzór nad jej działalnością.

ERM (ang. Enterprise Risk Management) – zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa. 

EUA (ang. European Union Allowances) – zbywalne prawa do emisji CO . Jedno EUA uprawnia do emisji jednej tony CO .2

EU ETS (ang. European Union Greenhouse Gas Emission Trading Scheme) – wspólnotowy system handlu emisjami. 

Fotowoltaika prosumencka – instalacja fotowoltaiczna zainstalowana przez osobę prywatną (prosumenta) np. na dachu domu, 
w celu uzyskania energii elektrycznej pozyskiwanej bezpośrednio z promieniowania słonecznego.  

Grupa taryfowa – grupa odbiorców pobierających energię elektryczną lub ciepło albo korzystających z usług związanych
z zaopatrzeniem w energię elektryczną lub ciepło, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków
ich stosowania.

Indeks MSCI (ang. Morgan Stanley Capital International Index) – międzynarodowy indeks giełdowy.

Indeks CETOP (ang. Central European Blue Chip Index) – indeks akcji 20 największych spółek z Europy Środkowej, prowadzony 
przez giełdę w Budapeszcie. Spółki z tego indeksu muszą być notowane na parkiecie giełdy w Budapeszcie, Warszawie, Pradze, 
Bratysławie, Lublanie lub Zagrzebiu.

Jednostka wytwórcza – opisany przez dane techniczne i handlowe wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa 
energetycznego, służący do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła i wyprowadzenia mocy.

Kogeneracja – równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu 
technologicznego.

3kV – kilowolt, jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej w układzie SI, 1 kV = 10  V.

Linia Biznesowa (LB) – jest właścicielem procesów operacyjnych, części procesów rozwojowych (realizacja inwestycji) i procesów 
wsparcia (zarządzanie majątkiem i ochrona środowiska). Liniami Biznesowymi są kluczowe spółki GK PGE realizujące określone 
zadania związane z działalnością podstawową.

Mikrokogeneracja – układy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Systemy mikrokogeneracji składają się z kotłów 
gazowych, olejowych lub opalanych biomasą, które ogrzewają budynki oraz wytwarzają energię elektryczną. 

Moc zainstalowana – formalna wartość mocy czynnej, zapisana w dokumentacji projektowej instalacji wytwórczej jako maksymalna 
możliwa do uzyskania, potwierdzona protokołami odbioru tej instalacji (wartość historyczna – niezmienna w czasie).

6MW – jednostka mocy w układzie SI, 1 MW = 10  W.

No  – tlenki azotu.x

Odnawialne źródło energii (OZE) – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, 
geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, 
a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków 
roślinnych i zwierzęcych.

SAIDI (ang. System Average Interruption Duration Index) – utracone minuty; nieplanowane przerwy w dostawach prądu (wyłączając 
zdarzenia katastroficzne).

SAIFI (ang. System Average Interruption Frequency Index) – wskaźnik średniej systemowej częstości przerw długich i bardzo 
długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę 
obsługiwanych odbiorców.

So  – tlenki siarki.x

Standardy AA1000 AccountAbility – należąca do grupy uznanych standardów CSR seria AA1000 została stworzona przez 
międzynarodowy think-tank AccountAbility w drodze dialogu z interesariuszami i we współpracy z ekspertami. Standardy dotyczą 
interesariuszy i wspomagają organizację w procesach zarządzania dialogiem z nimi.

Taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany 
jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w określonym trybie.

9TWh – terawatogodzina, jednostka wielokrotna jednostki energii elektrycznej w układzie SI, 1 TWh to 10  kWh.

2

Główna siedziba firmy:

PGE Polska Grupa Energetyczna SA
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat CSR w PGE Polska Grupa Energetyczna SA, 
skontaktuj się z naszym Wydziałem CSR.

Szczegółowych informacji udziela:

Andrzej Stangret, p.o. Dyrektora Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PGE SA
e-mail: komunikacja.csr@gkpge.pl
tel. 22 340 20 67

Partner merytoryczny: PwC Polska Sp. z o.o.

Projekt graficzny, skład i druk: Agencja reklamowa Art Group Sp. z o.o.

Autorzy fotografii wykorzystanych w niniejszej publikacji oraz w drukowanym 
podsumowaniu raportu: Kacper Kowalski, Wiktor Zdrojewski, Jakub Dargiewicz,
Krzysztof Bartos, Tadeusz Późniak, Jan Ambroziewicz, Andrzej Juchniewicz, Tomasz Wąsik, 
Andrzej Godziewski/ImagoPro.pl.

Pozostałe zdjęcia pochodzą z archiwum spółek GK PGE.

Do produkcji niniejszego raportu wykorzystano papier . 
Dzięki zastosowaniu papieru recyklingowego udało nam się zredukować 
negatywny wpływ na środowisko naturalne. Świadczą o tym poniższe liczby:

Cyclus Offset

880
kg mniej odpadów

211
kg mniej gazów cieplarnianych

22 165
litrów mniej zużytej wody

1 430
kg mniej zużytego drewna

2 805
kWh mniej zużytej energii

2 109
km krótsza podróż samochodem
średniej klasy europejskiej
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