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Wprowadzenie 

 

Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest 

jednym z istotnych warunków niezbędnych do funkcjonowania społeczeństwa. 

Oznacza to konieczność dostosowania sposobu funkcjonowania sektora energii do 

rozwiązań przyjętych w rozwiniętych gospodarczo krajach świata, co ułatwia m.in. 

uzyskanie konkurencyjnego poziomu cen energii elektrycznej oraz ograniczenie 

konsekwencji ekologicznych funkcjonowania tego sektora. 

Aby sprostać tym wyzwaniom, sektor energetyczny w Polsce musi być poddany 

pilnej modernizacji związanej z nawarstwianiem się wieloletnich zaniedbań, których 

konsekwencją jest m.in. [Frączek, 2010; Larwa 2010]: 

 dominacja węgla kamiennego w strukturze źródeł energii pierwotnej wynikająca 

z działania lobby węglowego, blokującego zmiany w polityce energetycznej 

kraju, 

 dominujący udział elektrowni węglowych, wytwarzających ponad 90% 

produkowanej w Polsce energii elektrycznej, co jest wyjątkiem na tle krajów UE 

dywersyfikujących źródła energii i powoduje znaczącą emisję zanieczyszczeń 

atmosfery, 

 stosunkowo niewielka efektywność sektora energii ─ źródła energii krajów UE-

15 mają 41–42% sprawności, a sektora energii w Polsce tylko 35% [Popczyk, 

2003]. 

 duży poziom strat sieciowych (9,36%), co jest jednym z najwyższych 

wskaźników w Europie [Polski przemysł..., (http)], 

 przestarzała infrastruktura sektora, gdyż ponad 40% turbozespołów i kotłów ma 

ponad 30 lat [Inwestycje..., (http)]), 

 wysoki poziom emisji zanieczyszczeń do atmosfery wskutek przestarzałej 

infrastruktury energetycznej kraju,  

                                                 
*
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 bardzo duża energochłonność krajowej gospodarki przejawiająca się blisko 

dwukrotnie wyższą energochłonnością PKB w porównaniu ze średnią krajów 

EU-15 [Urge-Vorsatz i in., 2006; European…, 2007; Kaliski i Frączek, 2009]. 

Ogromnym problemem dla krajowego sektora energii będzie spełnienie unijnych 

norm dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń atmosfery. Ze względu na te 

zobowiązania przyszła polityka energetyczna kraju musi uwzględnić podejmowanie 

działań dotyczących: 

 odtworzenia części mocy wytwórczych niespełniających wymogów pakietu 

energetyczno-klimatycznego i innych unijnych aktów prawnych, 

 budowy nowych mocy wytwórczych służących zaspokojeniu rosnącego popytu 

na energię elektryczną. 

Istniejące prognozy wskazują, ze do 2020 r. konieczna będzie budowa nowych 

instalacji, których moc stanowi 6,4 GW (ok. 20,0% mocy zainstalowanej w kraju w 

2006 r., oraz głęboka modernizacja instalacji o mocy 6,3 GW (ok. 19,7% mocy) 

[Polityka..., 2009, EU Energy…, 2009]. Konsekwencją wydatkowania znacznych 

środków na wspomniane inwestycje będzie wzrost cen energii elektrycznej 

związany z koniecznością sfinansowania wspomnianych nakładów. 

Znaczenie tych problemów dodatkowo potęguje przewidywany wzrost 

zapotrzebowania na energię elektryczną związany z rozwojem gospodarczym kraju. 

Szansą na zapewnienie dostaw na wymaganym poziomie jest wybudowanie w 

Polsce nowych elektrowni (w tym m.in. jądrowych), które uzupełnią krajowy bilans 

energetyczny. Konieczne jest także dostosowanie sposobu funkcjonowania sektora 

elektroenergetycznego do standardów wynikających z dyrektyw UE. 

Sektor elektroenergetyczny w Polsce w minionych 20 latach podlegał istotnym 

zmianom. Na jego obecny kształt największy wpływ miały postępujące procesy 

demonopolizacji, liberalizacji oraz prywatyzacji. Celem tych zmian było stworzenie 

warunków do rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej na którym rosnąca 

rywalizacja przedsiębiorstw przełoży się na obniżenie cen energii i poprawienie 

jakości obsługi klientów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa 

energetycznego kraju [UOKiK, 2010]. 
Obecna struktura sektora elektroenergetycznego jest w dominującym zakresie 

rezultatem przeprowadzonych w ostatnich latach procesów konsolidacyjnych, które 

stanowiły realizację założeń rządowego Programu dla elektroenergetyki. Celem 

programu było m.in. utworzenie silnych ekonomicznie przedsiębiorstw, mogących 

ponosić koszty inwestycji, tworzyć warunki do rozwoju konkurencji i równoważyć 

rynek energetyczny [Program…, 2006]. W ramach tych procesów utworzone 

zostały cztery pionowo zintegrowane grupy energetyczne zajmujące się 

wytwarzaniem, dystrybucją energii elektrycznej oraz jej obrotem (tab. 1)
1
.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Poza wymienionymi czterema grupami na krajowym rynku energii elektrycznej aktywne, 

choć w mniejszej skali, są także zagraniczne podmioty, takie jak Vattenfall, RWE, 

Electrabel, EdF czy GDF Suez. 
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Tab. 1. Charakterystyka skonsolidowanych grup energetycznych w 2009 roku 

Wyszczególnien

ie 

Udział w 

wytwarza

niu [%] 

Udział w 

dystrybuc

ji [%] 

Udział w 

sprzedaży 

[%] 

Przychody 

ze sprzedaży 

[mln zł] 

Zysk netto 

[mln zł] 

PGE Polska 

Grupa 

Energetyczna 

SA 

42 26 29 21 600,0 4 340,0  

TAURON 

Polska Energia 

SA 

16 11 26 13 600,0 898,7  

ENERGA SA 

(dane z 2008 r.) 
3 17 16 8 300,0 435,7 

ENEA SA 8 12 14 7 200,0 513,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze stron internetowych grup. 
 

Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy SWOT Grupy Kapitałowej 

PGE Polska Grupa Energetyczna SA (GK PGE SA)
2
. Analiza ta pozwala 

zidentyfikować najważniejsze siły i słabości, uwzględniając jednocześnie wpływ 

otoczenia na możliwości jej rozwoju. Grupa ta jest największym producentem i 

dostawcą energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm sektora 

elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Została utworzona w 

wyniku procesu konsolidacji polskiego rynku energetycznego w 2007 r. przez 

połączenie holdingu BOT Górnictwo i Energetyka SA, Zespołu Elektrowni Dolna 

Odra SA, aktywów pozostałych po wydzieleniu z PSE SA Operatora Systemu 

Przesyłowego oraz ośmiu spółek dystrybucyjnych z Polski centralnej i wschodniej. 

 

 

Analiza swot Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

 

Określenie mocnych i słabych stron GK PGE SA oraz szans i zagrożeń 

występujących w jej otoczeniu. 

Syntetyczne zestawienie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń GK PGE 

SA z przypisanymi im wagami przedstawia tab. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Analiza SWOT została przeprowadzona zgodnie z metodologią K. Obłoja (2007). 
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Tab. 2. Zestawienie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wraz z wagami 
MOCNE STRONY Waga SŁABE STRONY Waga 

1. Dysponowanie dużymi mocami 

wytwórczymi  

2. Niezależność od zewnętrznych 

dostawców paliwa 

3. Dobra sytuacja finansowa  

4. Możliwość sfinansowania 

znacznych inwestycji 

5. Posiadanie nadwyżki energii 

produkowanej nad sprzedawaną w 

ramach grupy 

 0,20 

 

0,30 

 

0,20 

0,20 

 

0,10 

1. Przestarzały majątek 

produkcyjny 

2. Niekorzystna struktura grupy  

3. Konieczność kupowania 

dodatkowych  uprawnień do 

emisji CO2 

4. Konflikt z Urzędem Regulacji 

Energetyki  

5. Silna pozycja związków 

zawodowych 

0,25 

0,20 

0,30 

 

0,05 

 

0,20 

 

Suma 1,00 Suma 1,00 

SZANSE Waga ZAGROŻENIA Waga 

1. Przewidywany wzrost 

zapotrzebowania na energię 

elektryczną 

2. Rozwój odnawialnych źródeł 

energii  

3. Polityka państwa chroniącą 

przedsiębiorstwa 

elektroenergetyczne 

4. Rosnąca świadomość społeczna 

 

 

0,45 

 

 

0,10 

 

 

0,35 

 

0,10 

1. Rosnące wymagania 

środowiskowe  

2. Postępująca liberalizacja rynku 

energii elektrycznej 

3. Propozycja administracyjnego 

ustalania cen energii 

elektrycznej 

4. Brak specjalistów branży 

elektroenergetycznej 

5. Niestabilność polityki państwa 

dotyczącej sektora energii 

0,25 

 

0,20 

 

0,20 

 

 

0,15 

 

 

0,20 

Suma 1,00 Suma 1,00 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Zebrane informacje o spółce, jej konkurentach, sektorze energetycznym oraz 

otoczeniu makroekonomicznym posłużyły do zidentyfikowania mocnych i słabych 

stron wynikających z jej zasobów i kompetencji oraz do określenia potencjalnych 

szans i zagrożeń występujących w jej otoczeniu, które mogą mieć istotny wpływ na 

jej działalność w przyszłości. Czynnikom tym zostały przypisane wagi określające 

ich znaczenie dla możliwości rozwoju spółki. 
 

Charakterystyka mocnych stron Grupy Kapitałowej PGE SA 

1. Dysponowanie dużymi mocami wytwórczymi 

Wielkość zainstalowanych mocy wytwórczych oraz ilość produkowanej energii 

elektrycznej w 2009 r. w czterech dominujących krajowych grupach energetycznych 

przedstawia tab. 3. Jak wynika z tabeli, GK PGE SA jest liderem na krajowym 

rynku energii elektrycznej pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz 

produkcji energii. Moce będące w dyspozycji grupy stanowią 35% wszystkich mocy 

zainstalowanych w Polsce, natomiast wytworzona energia elektryczna w 2009 r. 

odpowiadała 42% krajowej produkcji. 
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Tab. 3. Moce wytwórcze i produkcja energii w krajowych grupach energetycznych 

Wyszczególnienie 
Moc wytwórcza 

[MW] 

Produkcja energii 

[TWh] 

PGE Polska Grupa Energetyczna 

SA 
    12 245 53,5 

TAURON Polska Energia SA      5 627 18,6 

ENERGA SA      1 148 3,8 

ENEA SA     2 880 16,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdanie…, 2009. 
 

Różnica między posiadanymi mocami produkcyjnymi a poziomem produkcji 

energii świadczy o dużym potencjale produkcyjnym GK PGE SA, znaczącym 

wykorzystaniu mocy wytwórczych oraz o sprawności wyższej od średniej krajowej. 

Zapewnia to grupie stabilną pozycję w branży, a tym samym stanowi podstawę do 

dalszego rozwoju i umacniania pozycji w sektorze elektroenergetycznym. Czynnik 

ten został uznany za ważny, co skutkuje przypisaniem mu wagi 0,20. 

 

2. Niezależność od zewnętrznych dostawców paliwa 

Grupa Kapitałowa PGE SA dysponuje dwiema największymi w Polsce 

kopalniami węgla brunatnego (KWB Bełchatów i KWB Turów), będącego 

najtańszym paliwem w krajowej energetyce. Węgiel ten jest głównym źródłem 

wytwarzanej przez grupę energii, dzięki czemu jest ona w blisko 68% niezależna od 

zewnętrznych dostawców surowców. W 2009 r. kopalnie spółki wydobyły łącznie 

43,1 mln ton węgla brunatnego, co stanowiło 77% wydobycia tego surowca w 

Polsce. Posiadanie dostępu do węgla brunatnego, będącego pewnym źródłem taniej 

energii jest znaczącą mocną stroną GK PGE SA, gdyż ogranicza jej zależność od 

dostawców oraz ryzyko wahań cen surowców, zapewniając jednocześnie 

niezawodność dostaw. Ten czynnik otrzymał wagę 0,30. 

 

3. Dobra sytuacja finansowa 

Grupa Kapitałowa PGE SA zakończyła rok 2009 ze skonsolidowanym zyskiem 

netto na poziomie 4,34 mld zł, co oznacza wzrost o 62% w porównaniu z 2008 r. 

Także skonsolidowane przychody wzrosły o 11,4% i wyniosły 21,6 mld zł. 

Dynamika ta wskazuje na korzystną tendencję zmian wyniku grupy. 

Podstawowym kryterium, na podstawie którego porównuje się spółki 

energetyczne, jest poziom marży EBITDA. Wskazuje on, że liderami na rynku 

europejskim są czeski CEZ oraz fiński Fortum z marżą na poziomie ponad 40%. 

Grupa PGE SA odnotowuje  w tym zakresie co roku znaczący wzrost – marża 

EBITDA w 2007 r. wyniosła 20,5%, w 2008 r. 30,1%, a w 2009 r. osiągnęła poziom 

prawie 37%, co stawia grupę wśród najlepszych przedsiębiorstw energetycznych w 

Europie [pgesa..., (http)].  

Potwierdzeniem dobrej kondycji finansowej GK PGE SA jest przyznanie jej 

przez agencję ratingową EuroRating ratingu kredytowy na poziomie ’A-’ z 

perspektywą stabilną. Zdaniem przedstawicieli agencji przyznana spółce ocena 

odzwierciedla bardzo dobrą obecnie sytuację finansową spółki. Dobre wyniki 

finansowe to kluczowy warunek rozwoju, zwiększania przewagi konkurencyjnej 
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oraz podstawa planowania i realizacji inwestycji, dlatego czynnik ten zostało 

również wysoko oceniony i otrzymał wagę 0,20. 

 

4. Możliwość sfinansowania znacznych inwestycji 

Program inwestycyjny GK PGE SA na lata 2009-2012 zakłada przeznaczenie 

blisko 39 mld zł na realizacje projektów inwestycyjnych. Połowa inwestycji zostanie 

sfinansowana ze środków własnych grupy, reszta zaś zostanie pokryta długiem 

pochodzącym głównie z emisji euroobligacji. Planowany poziom inwestycji jest 

najwyższy w krajowej branży elektroenergetycznej. Dla porównania TAURON 

Polska Energia SA w analogicznym okresie zamierza przeznaczyć na inwestycje 

13,5 mld zł. Nakłady te będą skoncentrowane głównie na budowie nowych mocy 

wytwórczych, modernizację istniejących aktywów wydobywczych i wytwórczych 

oraz sieci dystrybucyjnej. W planach długookresowych zamierzeniem GK PGE SA 

jest uruchomienie nowych bloków energetycznych o łącznej mocy 8 000 MW do 

2020 r. 

Realizacja inwestycji ma duże znaczenie dla możliwości rozwojowych GK PGE 

SA, gdyż zrealizowane nakłady inwestycyjne umożliwią zwiększenie dostaw energii 

elektrycznej, zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności, poprawę sprawności 

wytwarzania energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

atmosfery. Inwestycje pozwolą również wykorzystać pojawiającą się szansę w 

postaci rosnącego popytu na energię oraz zachować pozycję lidera na krajowym 

rynku energii elektrycznej. W związku z tym czynnik otrzymał wagę 0,20. 
 

5. Posiadanie nadwyżki energii produkowanej nad sprzedawaną w ramach 

grupy 

Grupa Kapitałowa PGE SA jest jedynym dużym koncernem energetycznym w 

Polsce, który produkuje więcej energii niż wynika to z obecnego zapotrzebowania 

klientów końcowych grupy. Dzięki temu realizowana jest sprzedaż energii zarówno 

podmiotom z grupy, jak i innym koncernom energetycznym działającym na polskim 

rynku [Obrothurtowy, (http)].  

Lokowanie energii elektrycznej na rynkach hurtowych jest znaczącą mocną 

stroną grupy, gdyż nadwyżka, którą sprzedaje pozostałym koncernom, decyduje o 

poziomie cen na całym rynku. Istotne jest także, że grupa może zaspokoić wzrost 

popytu swoich klientów na energię elektryczną, co jest wyjątkiem na tle innych 

krajowych grup energetycznych. Znaczenie tego czynnika dla możliwości rozwoju 

jest umiarkowane, ponieważ stanowi jedynie podstawę do utrzymania pozycji lidera 

w branży, a ponadto jest silnie zależne od działań konkurentów, w związku z czym 

otrzymało wagę 0,10. 

 

Charakterystyka słabych stron Grupy Kapitałowej PGE SA 

 

1. Przestarzały majątek produkcyjny 

Mimo postępujących procesów modernizacyjnych w elektrowniach GK PGE SA 

należący do niej majątek produkcyjny nadal jest mało efektywny, ze względu na 

wiek i nadmierne wyeksploatowanie, zwłaszcza w porównaniu z zagranicznymi 
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wytwórcami energii elektrycznej. Elektrownie GK PGE SA w 2008 r. produkowały 

energię ze średnią sprawnością wytwarzania na poziomie 39% [Analiza..., (http)]. 

Współcześnie przyjmuje się, że sprawność elektrownii gazowych może wynosić 40-

50%, zasilanych olejem napędowym – 30%, węglowych – 40-48%, jądrowych – 

33%, spalających biomasę – 30-60%, elektrownii zaś wiatrowych i wodnych – 95-

98% (EU Energy..., 2009)
3
. Dane te wskazują, że sprawność majątku PGE SA jest 

niewielka w porównaniu ze światowymi rozwiązaniami. 

Słabością GK PGE SA jest także wysoce awaryjna sieć przesyłowa. Z powodu 

awarii i związanej z nimi przerwy w dostawach energii elektrycznej dwie spółki 

dystrybucyjne GK PGE SA mogą zostać ukarane wskutek wszczętego przez URE 

postępowania. Konsekwencją zużycia technicznego jest także konieczność 

dokonywania wyłączeń w elektrowniach.  

Stan techniczny elektrowni GK PGE SA jest jednym z głównych obszarów jej 

słabych stron w odniesieniu do obecnych i przyszłych możliwości rozwoju, w 

związku z czym czynnik ten otrzymał wysoką wagę – 0,25. Przestarzałe technologie 

i zużycie techniczne majątku zwiększają koszty wytwarzania energii oraz powodują 

nieefektywną pracę elektrowni. 

 

2. Niekorzystna struktura grupy utrudniająca zarządzanie 

Struktura oraz system zarządzania Grupy Kapitałowej PGE SA wymaga 

dostosowania do potrzeb prowadzonej przez nią działalności oraz do współczesnych 

standardów działania. Obecnie grupę tworzy kilkadziesiąt autonomicznych spółek 

połączonych w holding, w którym podmiot dominujący ma różny udział. 

Funkcjonowanie struktury holdingowej utrudnia realizację celów strategicznych 

grupy oraz powoduje trudności podmiotu dominującego w bieżącym zarządzaniu 

spółkami zależnymi.  

Niekorzystna struktura jest ważnym czynnikiem ograniczającym sprawność 

funkcjonowania GK PGE SA, w związku z czym czynnik ten otrzymał wagę 0,20. 

Utrudnia ona długofalowe budowanie przewagi oraz zwiększa koszty działalności. 

 

3. Konieczność kupowania dodatkowych uprawnień do emisji CO2 

Jak wspomniano, głównym źródłem energii elektrycznej produkowanej przez 

GK PGE SA jest węgiel brunatny, z którego wytwarza się 72% energii elektrycznej 

wytwarzanej w grupie (udział w pozostałych krajowych grupach wynosi 

odpowiednio: ENEA SA – 21%, ENERGA SA – 42%, TAURON Polska Energia 

SA – 7,40%)
4
. Tak duży udział węgla brunatnego w strukturze źródeł energii GK 

                                                 
3
 Wyższy poziom sprawności można uzyskać w ciepłownictwie, gdzie wskutek większej 

wydajności urządzeń grzewczych można uzyskać nawet 80% sprawności. Ten wysoki 

poziom sprawności jest głównie wynikiem równoczesnego wytwarzania energii elektrycznej 

i cieplnej (kogeneracja) lub energii elektrycznej, cieplnej i chłodu (trigeneracja).  

Dostępne prognozy wskazują, że w kolejnych latach nastąpi znaczący wzrost sprawności 

procesów przetwarzania paliw. Według Bauena (2006) do 2020 r. sprawność przetwarzania 

gazu na energię elektryczną może wzrosnąć do 64%, a węgla kamiennego do 55%. Zmiany 

te będą wynikiem wprowadzenia i upowszechnienia nowych technologii energetycznych. 
4
 Na podstawie danych umieszczonych na stronach internetowych poszczególnych grup. 
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PGE SA wymusi ponoszenie dużych kosztów zakupu praw do emisji CO2 

związanych ze znaczącą jego produkcją towarzyszącą spalaniu paliw kopalnych 

(tab. 4.). 
 

Tab. 4. Emisja CO2 przez różne źródła energii elektrycznej (g/kWh) 
Rodzaj 

energii 

Wodna Jądrowa Wiatrowa Foto-

woltaiczna 

Gaz 

ziemny 

Ropa 

naftowa 

Węgiel 

Emisja 4 5 3–22 60–150 430 818 800–

1050 

Źródło: Fiore, 2006 

 

Zgodnie z wymaganiami pakietu energetyczno-klimatycznego w latach 2013–

2020 nastąpi ograniczenie całościowej puli uprawnień do emisji objętych unijnym 

systemem handlu emisjami (ETS – European Trading Scheme Directive). Wymusi 

to na przedsiębiorstwach, które w wystarczającym stopniu nie ograniczą emisji 

zanieczyszczeń (w tym na GK PGE SA) zakup dodatkowych uprawnień do emisji. 

Wysokie wydatki związane z koniecznością zakupu dodatkowych uprawnień do 

emisji CO2 stanowią istotny obszar słabości GK PGE SA, gdyż wpływają na 

zwiększenie kosztów wytwarzania i zmniejszenie rentowności produkcji energii 

elektrycznej. Wpłyną również na pogorszenie pozycji konkurencyjnej, ponieważ 

pociągają za sobą wzrost cen energii, które muszą uwzględniać dodatkowe nakłady 

związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń. Do ograniczenia tych wydatków 

konieczne będzie inwestowanie w czyste technologie wytwarzania energii oparte np. 

na gazie ziemnym lub odnawialnych źródłach energii. W związku z tymi skutkami 

czynnik ten został zaliczony do najważniejszych słabych stron GK PGE SA i 

otrzymał wagę 0,30. 

 

4. Konflikt z Urzędem Regulacji Energetyki 

Zgodnie z nowelizacją prawa energetycznego, od 11.03.2010 Grupa Kapitałowa 

PGE SA powinna sprzedać nie mniej niż 15% wyprodukowanej energii za 

pośrednictwem giełdy. Jednak spółki wytwórcze wchodzące w skład Polskiej Grupy 

Energetycznej mają już podpisane kontrakty na sprzedaż niemal całej planowanej do 

wytworzenia energii do 2016 r. włącznie, co może ułatwić im uniknięcie tego 

obowiązku, gdyż przepisy nie mogą ich zmusić do zerwania podpisanych umów. 

Działanie GK PGE SA może doprowadzić do konfliktu z Urzędem Regulacji 

Energetyki, który był głównym orędownikiem wprowadzenia obowiązku 

giełdowego i zapowiedział konsekwentne rozliczanie firm z jego wykonania. 
Obecnie nie ma jeszcze konkretnych rozstrzygnięć dotyczących tej sprawy, wpływa 

ona jedynie na pogorszenie wizerunku GK PGE SA, w związku z czym czynnik ten 

otrzymał niską wagę – 0,05. 
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5. Silna pozycja związków zawodowych 

W Grupie Kapitałowej PGE SA funkcjonują 104 organizacje związkowe 

reprezentujące interesy pracowników. O sile związków świadczą liczne przywileje 

dla zatrudnionych w grupie osób związane m.in. z układami zbiorowymi 

zapewniającymi gwarancję zatrudnienia nawet do 2017 r.
5
 Związki wynegocjowały 

z zarządem grupy program dobrowolnych odejść będący, wobec podpisanych 

gwarancji, jedynym skutecznym sposobem na zmniejszenie nadmiernego 

zatrudnienia. W należącej do koncernu GDF Suez Elektrowni Połaniec na jeden 

megawat mocy przypada 0,9 pracownika, gdy w PGE - 1,2 [Na nowe..., (http)]. 

Zmniejszenie zatrudnienia spowodowałoby również spadek kosztów osobowych. 

Działania związków zawodowych są nakierowane m.in. na: 

 uzyskanie dla pracowników grupy dodatkowych 4 dni wolnych od pracy, 

 wynegocjowanie corocznego wzrostu płac o 7-9% ponad inflację, 

 wstrzymanie planowanej restrukturyzacji i konsolidacji grupy, co jest związane 

z obawą, że procesy te doprowadzą do: 

o ograniczenia praw pracowniczych,  

o redukcji zatrudnienia – przedstawiciele związków zawodowych oraz 

pracownicy nie mają pewności czy w sytuacji zmiany struktury spółki 

układy o zbiorowym zatrudnieniu będą przestrzegane
6
.  

Powyższe oczekiwania wskazują, że związki zawodowe w istotny sposób 

utrudniają bieżące funkcjonowanie grupy oraz ograniczają możliwości jej rozwoju. 

W związku z tym czynnik ten został uznany za bardzo ważny obszar słabości GK 

PGE SA i otrzymał wagę 0,20. 

 

Charakterystyka pojawiających się szans 

1. Przewidywany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną 

W kolejnych latach w Polsce nastąpi wzrost zapotrzebowania na energię, związany z 
odrabianiem zaległości rozwojowych w porównaniu z innymi krajami UE oraz z 
oczekiwanym wysokim tempem rozwoju gospodarczego. Na wzrost 
zapotrzebowania wskazują zarówno prognozy rządowe [Prognoza…, 2009], jak i 
prognozy przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej [European…, 2007], (tab. 
5.). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Według doniesień prasy pracownicy, którzy zdecydują się odejść z firmy mogą liczyć na 

odprawę w wysokości od 100 tys. zł do 400 tys. zł zależnie od stażu pracy w 

przedsiębiorstwie. 
6
 Związkowcy zagrozili akcją protestacyjną i strajkiem, jeśli zarząd GK PGE SA wdroży 

program restrukturyzacyjny bez ich zgody. 
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Tab. 5. Zapotrzebowanie na energię elektryczną i finalną w Polsce w 2006 roku 

wraz z prognozą 
Wyszczególnienie Wykonanie 

European…, 2007 

Prognoza…, 

2009 

2006 r. 2025 r. 2030 r. 2025 2030 

Zapotrzebowanie na energię 

finalną (Mtoe) 

65,4 82,2 85,5 79,3 84,4 

Zapotrzebowanie na energię 

elektryczną (TWh) 

150,7 221,1 236,5 194,

6 

217,

4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie European…, 2007, s. 140; Prognoza…, 2009, 

s. 7. 

 

Uzasadnieniem racjonalności oczekiwań dotyczących dalszego wzrostu 

zapotrzebowania jest także fakt, że w Polsce zużycie energii elektrycznej jest ponad 

dwukrotnie niższe niż średnia w krajach „starej” Unii Europejskiej. Dane te 

świadczą o dużym potencjale wzrostu zużycia energii w Polsce, co jest 

najważniejszą szansą dla przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego. Szansa ta 

została uznana za najistotniejszą i otrzymała wysoką wagę 0,45. 

 

2. Rozwój odnawialnych źródeł energii 

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowej strukturze źródeł 

energii pierwotnej jest istotnym kierunkiem działań planowanych w ramach polityki 

energetycznej w Polsce. Jest to związane z wymogami unijnego pakietu 

energetyczno-klimatycznego oraz uwzględniającej jego wymagani Polityki 

energetycznej Polski do 2030 r., która zakłada w Polsce znaczący wzrost udziału 

OZE w krajowym bilansie źródeł energii pierwotnej (tab. 6.). 

 
Tab. 6. Zapotrzebowanie na energię pierwotną w Polsce w 2006 r. wraz z prognozą 

do 2030 r. (Mtoe) 

Wyszczególnienie 
Wykonanie European…, 2007 Polityka… 2009 

2006 r. 2025 r. 2030 r. 2025 r. 2030 r. 

Węgiel  56,4 51,9 47,8 45,2 46,4 

Ropa i produkty naftowe 24,3 34,9 35,9 29,5 31,1 

Gaz ziemny 12,3 21,4 23,3 16,1 17,2 

Energia odnawialna 5,0 11,8 13,0 13,8 14,4 

Pozostałe paliwa 0,7 0,0 0,0 1,4 1,6 

Paliwo jądrowe 0,0 4,0 8,4 5,0 7,5 

Eksport energii elektrycznej -0,9 -0,8 -0,9 0,0 0,0 

Razem 97,8 123,2 127,5 111 118,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie European…, 2007, s. 140; Polityka …, 2009, s. 

7. 

 

Istotne jest, że wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł będą mogli 

liczyć na wsparcie instytucji państwa przez system świadectw pochodzenia 

(zielonych certyfikatów), zwolnienie energii z tych źródeł z akcyzy oraz 

bezpośrednie wsparcie budowy nowych jednostek odnawialnych źródeł energii i 
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sieci elektroenergetycznych umożliwiających ich przyłączenie z wykorzystaniem 

funduszy europejskich oraz krajowych środków funduszy ochrony środowiska 

[Polityka…, 2009, s. 14-16]. 

Rozwój źródeł energii opartych na paliwach odnawialnych przez 

przedsiębiorstwa energetyczne stanowi obszar, który może być podstawą 

zwiększenia ich udziału w rynku oraz zdywersyfikowania struktury paliw 

wykorzystywanych w działalności wytwórczej. Wpłynie również na poprawę 

wizerunku firmy w sytuacji rosnącej świadomości ekologicznej klientów. Ponieważ 

jednak koszt energii elektrycznej z OZE jest 2-3 razy wyższy od kosztu 

wyprodukowania energii w elektrowniach węglowych, szansa ta otrzymała wagę 

0,10. 

 

3. Polityka państwa chroniąca przedsiębiorstwa elektroenergetyczne 

Ze względu na strategiczne znaczenie sektora elektroenergetycznego dla 

krajowej gospodarki podlega on ochronie przez instytucje rządowe. Przejawem tej 

ochrony jest odkładanie realizacji wielu zmian, których wdrożenia oczekuje 

Komisja Europejska, a także liczne programy zakładające restrukturyzacje i 

prywatyzacji tego sektora oraz bezpośrednia pomoc publiczna. Ochrona państwa 

stwarza przedsiębiorstwom tej branży dużą szansę, przede wszystkim dzięki 

zapewnieniu stabilności ich funkcjonowania oraz wspieraniu ich konkurencyjności 

w celu zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju, w związku z tym 

została jej przypisana wysoka waga 0,35. 

 

4. Rosnąca świadomość społeczna 

W Polsce spada poparcie dla węgla kamiennego jako dominującego źródła 

energii. Badania przeprowadzone w 2004 r. wskazują, że użycie energii jądrowej w 

celu zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju popiera 42% społeczeństwa, 38% 

badanych odrzuca wykorzystanie w tym celu energii jądrowej, a jedna piąta 

respondentów nie ma zdania w tej kwestii. Jednocześnie respondenci w większości 

opowiedzieli się za stopniowym zmniejszaniem wykorzystania węgla (59% głosów 

za, przeciw - 20% oraz 21% - brak opinii) [Latek, 2005]. Na społeczne oczekiwanie 

ograniczenie roli węgla kamiennego wskazuje także krajowy sondaż z 2008 r., w 

którym węgiel, jako preferowane przyszłe źródło energii, został wskazany jedynie 

przez 7% ankietowanych [Bołtromiuk, Burger, 2008].  

Wyniki te wskazują, że rząd powinien podjąć działania mające na celu 

urynkowienie krajowej struktury źródeł energii pierwotnej. Mimo badań opinii 

publicznej niekorzystnych dla branży węglowej nie podejmuje się istotnych działań 

dla wprowadzenia nowej struktury źródeł energii. 

Zmiana struktury źródeł energii można uznać za szansę rozwoju przedsiębiorstw 

polskiego sektora elektroenergetycznego. Mając jednak na uwadze brak działan 

instytucji państwa w tym zakresie, znaczenie tej szansy jest nieduże i otrzymało 

wagę 0,10. 
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Charakterystyka możliwych zagrożeń 

 

1. Rosnące wymagania środowiskowe stawiane przez pakiet energetyczno-

klimatyczny 
 

Przyjęty na szczycie UE pakiet energetyczno-klimatyczny ma charakter 

inicjatywy regionalnej, której istotą jest szybkie podjęcie skutecznej walki ze 

zmianami klimatycznymi. Pakiet ten ma stanowić podstawę do radykalnych zmian 

w funkcjonowaniu sektora energii w krajach UE. Główne zmiany wynikające z 

przyjęcia pakietu mają dotyczyć osiągnięcia do 2020 r. przez wszystkie kraje UE 

celów obejmujących: 

 zmniejszenie emisji CO2 o 20% w porównaniu z poziomem emisji z 1990 r.
7
, 

 zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w strukturze źródeł 

energii pierwotnej do 20% (poszczególne kraje dostały narodowe cele do 

zrealizowania - Polska ma zwiększyć zużycie z 7% do 15%); 

 zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 r. 

Każdy z tych celów stanowi potencjalne zagrożenie dla polskiego sektora 

energetycznego, który nie jest w pełni przygotowany na takie zmiany. Jak 

wspomniano, w Polsce energia elektryczna jest wytwarzana głównie w 

elektrowniach opalanych paliwami kopalnymi, co wiąże się z emisją stosunkowo 

dużych ilości CO2. Z tego względu wszelkie regulacje dotyczące ograniczeń jego 

emisji znacząco wpływają na działalność przedsiębiorstw elektroenergetycznych
8
.  

Zgodnie z założeniami wspólnotowego systemu handlu emisjami CO2, 

działające na terenie Polski elektrownie od 2013 r. będą otrzymywały nieodpłatnie 

70% uprawnień do emisji, pozostałe 30% będą musiały kupić na aukcjach. W 

następnych latach proporcja uprawnień pozyskiwanych na aukcjach ma wzrastać 

tak, aby w 2020 r. osiągnąć 100%.  

Natomiast wymóg zmniejszenia zużycia energii może powodować konieczność 

ponoszenia nakładów związanych z modernizacją istniejących instalacji w celu 

poprawy ich efektywności. Poczynienia wielu inwestycji wymaga również 

obowiązek zwiększenia produkcji energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł.  

Wymagania pakietu energetyczno-klimatycznego mogą znacząco utrudnić 

funkcjonowanie przedsiębiorstw polskiego sektora elektroenergetycznego przez 

zmuszenie do ograniczenia działalności związanej z produkcją energii elektrycznej 

w instalacjach emitujących CO2, a także spowodować konieczność ponoszenia 

znacznych nakładów, w związku z czym zostały uznany za najistotniejsze 

zagrożenie i otrzymały wagę 0,25. 

 

                                                 
7
 Komisja Europejska jest gotowa do podjęcia działań służących redukcji emisji nawet o 30%, 

jeśli inne kraje zobowiążą się do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń w porównywalnym zakresie. Podjęcie kosztowych działań 
modernizacyjnych przez kraje UE w sytuacji braku takich działań innych krajów osłabiłoby 
pozycję konkurencyjną krajów UE w porównaniu z innymi krajami. 
8
 W szczególności dotyczy to sukcesywnego ograniczania puli nieodpłatnych uprawnień do 

emisji CO2, co wymusi ponoszenie dodatkowych kosztów zakupu tych uprawnień. 
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2. Postępująca liberalizacja rynku energii elektrycznej 

Podstawowym zagrożeniem dla przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego 

wynikającym z liberalizacji rynku energii elektrycznej jest wprowadzenie od 1 lipca 

2007 r. zasady dostępu stron trzecich do sieci (zasada TPA) dla wszystkich 

odbiorców. Zasada ta oznacza możliwość korzystania z sieci zakładu 

energetycznego bez obowiązku kupowania od niego energii elektrycznej, co ma 

umożliwić kupowanie energii u dowolnego dostawcy. 

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach UE, mimo formalnego uwolnienia 

rynku, występują opóźnienia w liberalizacji rynku energii. Przejawem tego jest brak 

zmian dostawców
9
. Brak ten wiąże się z tym, że zmiana dostawcy jest postrzegana 

przez odbiorców energii jako skomplikowany proces. Z tego względu wielu 

klientów nie korzysta z tej zmiany, mimo że w rzeczywistości jest to łatwiejsze niż 

w obawach klientów (Consumers’..., 2008).  

Jednym z głównych czynników decydujących o braku postępu liberalizacji jest 

duża koncentracja dostawców na europejskim rynku energi. W większości krajów 

UE dostawy realizują podmioty dominujące na rynku lub też liczba tych podmiotów 

jest bardzo ograniczona, duży zaś udział trzech największych dostawców w rynku 

jest istotną barierą rozwoju rynku (Report…, 2009, s. 17). Wobec braku możliwości 

zmiany dostawcy wielu klientów rezygnuje z poszukiwania nowego dostawcy.  

Umożliwienie odbiorcom końcowym zmiany dostawcy energii elektrycznej oraz 

wszelkie ułatwienia w tym zakresie są niekorzystne dla przedsiębiorstw sektora 

elektroenergetycznego. Zmusza je to do zwiększania efektywności oraz zaostrza 

walkę konkurencyjną między nimi w celu zapobieżeniu utracie klientów. 

Uniemożliwia również przewidywanie rozmiarów przychodów ze sprzedaży w 

długim okresie, a także utrudnia planowanie wydatków, zwłaszcza inwestycyjnych, 

które w energetyce charakteryzuje wieloletni czas realizacji.  

Jednocześnie działania liberalizacyjne mogą pozwolić na ograniczenie poziomu 

cen energii dla odbiorców finalnych, co stało się podstawą działań Komisji 

Europejskiej. Aby przyśpieszyć liberalizację sektora energii, Komisja Europejska 

wprowadziła III pakiet liberalizacyjny, będący zbiorem dyrektyw regulujących 

funkcjonowanie tego sektora w krajach unijnych. Postanowienia pakietu dyrektyw 

zakładają znaczące dalsze zmiany nakierowane na tworzenie jednolitego rynku 

energii w krajach UE. Ich wdrożenie ma pozwolić na dalszą liberalizację sektora 

energii oraz na zwiększenie korzyści z funkcjonowania tego rynku dla 

konkurencyjności gospodarek poszczególnych krajów oraz dla klientów finalnych. 

Państwa członkowskie muszą transponować nowe dyrektywy do 3 marca 2011 r. i 

zapewnić, aby przepisy dotyczące rozdziału przesyłu od produkcji i dostaw stały się 

skuteczne od 3 marca 2012 r. Oznacza to konieczność uwzględnienia wymogów 

pakietu liberalizacyjnego w krajowych przepisach. 

Liberalizacja rynku energii stanowi ważne zagrożenie dla pozycji rynkowej 

krajowych przedsiębiorstw branży energetycznej stąd przypisanie jej wagi 0,20. 

                                                 
9
 W Polsce w 2009 r. 1599 przedsiębiorstw oraz 1035 odbiorców domowych zmieniło 

dostawcę, co wskazuje na brak realnego otwarcia rynku energii.  
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3.Propozycja administracyjnego ustalania cen energii elektrycznej 

Propozycja administracyjnego ustalania poziomu cen energii elektrycznej, 

zawarta w projekcie zmiany ustawy Prawo energetyczne, zakłada, że Prezes URE 

będzie dysponował nieograniczoną żadnymi przepisami władzą nad polityką cenową 

uczestników rynku. W praktyce oznacza to, że będzie mógł nakazać sprzedaż 

określonej ilości energii lub wielkości mocy wytwórczych na podanych przez siebie 

warunkach, ustalić ceny maksymalne energii bądź nakazać zastąpienie ceny 

ustalonej przez przedsiębiorstwo ceną określoną przez siebie w sytuacji, gdy 

stwierdzi, że dany wytwórca lub przedsiębiorstwo obrotu posiada odpowiednio 

wysoki poziom ,,siły rynkowej” [Rynek…, 2009, s. 17-18]. Trudno ocenić, jak 

bardzo realny jest pomysł wprowadzenia tego rozwiązania. Jego stosowania w wielu 

aspektach wydaje się sprzeczne z wymogami III pakietu liberalizacyjnego. 

Jednocześnie propozycja ta jest zgodna z praktyką wielu krajów, w których rządy 

ingerują w funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora energii. 

Omawiana propozycja jest istotnym zagrożeniem dla funkcjonowania 

uczestników rynku energii elektrycznej ze względu na możliwość wpływania na 

cenę oferowanej przez nich energii, co znacząco zmniejsza pewność i stabilność 

warunków ich działalności, w związku z czym została jej przypisana waga 0,20. 

 

4. Przewidywany brak specjalistów branży elektroenergetycznej 

Postępujący w Polsce rozwój sektora elektroenergetycznego powoduje wzrost 

zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników. Specjalizacja w kierunku 

energii atomowej i odnawialnej oraz zastosowanie innowacyjnych technologii 

dodatkowo zwiększa potrzebę zatrudniania dobrze wykwalifikowanej kadry, jednak 

zasoby na rynku pracy są ograniczone ze względu na specjalistyczne umiejętności, 

jakie są od niej wymagane. Eksperci z HAYS Poland za przyczynę tego stanu uznają 

obserwowany w ostatnim dziesięcioleciu zastój w branży który spowodował, że 

stała się ona mało atrakcyjna dla dotychczasowych specjalistów, a także dla osób 

wchodzących na rynek pracy.  

Ze względu na ogrom inwestycji zaplanowanych w sektorze 

elektroenergetycznym, firmy mogą mieć trudności z zapewnieniem odpowiedniego 

poziomu zatrudnienia doświadczonej kadry inżynierskiej. Może to powodować dużą 

barierą ograniczającą ich możliwości rozwojowe, w związku z tym opisywane 

zagrożenie zostało uznane za ważne i otrzymało wagę 0,15. 

 

5. Niestabilność polityki państwa dotyczącej sektora energii  

W Polsce od wielu lat obserwuje się brak całościowej koncepcji zmian w 

sektorze, mimo opracowywania przez kolejne rządy stosownych dokumentów 

strategicznych nakreślających przyszłą politykę energetyczną kraju (żaden z 

opracowanych w minionych 20 latach dokumentów rządowych dotyczących zmian 

w sektorze nie został wprowadzony w życie).  
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Ten brak ciągłości polityki energetycznej jest istotnym zagrożeniem dla 

krajowego sektora energii. Utrudnia również przygotowywanie długoterminowych 

planów działania przedsiębiorstw sektora. To ryzyko niestabilności sytuacji w 

sektorze jest ważnym zagrożeniem dla funkcjonowania przedsiębiorstw 

energetycznych, co jest odzwierciedlone w przypisanej wadze – 0,20. 

 

 

Podsumowanie 

 

Zidentyfikowane mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia GK PGE 

S.A wraz z przypisanymi im wagami poddano analizie w celu wykazania zależności 

występujących między nimi (tab. 7.)
10

.  
 

Tab. 7. Zbiorcze zestawienie wyników analizy SWOT GK PGE SA 
 Szanse Zagrożenia 

Mocne 

strony 

Liczba interakcji – 24/2 

Ważona liczba interakcji – 5,35 

Liczba interakcji – 12/2 

Ważona liczba interakcji – 2,45 

Słabe strony 
Liczba interakcji – 14/2 

Ważona liczba interakcji – 3,25 

Liczba interakcji – 8/2 

Ważona liczba interakcji – 2,10 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Sumy zbiorcze uzyskane po przeprowadzeniu analizy SWOT jednoznacznie 

wskazują, że najbardziej pożądanym wariantem działania GK PGE SA jest 

realizacja strategii agresywnej, dla której liczba wszystkich stwierdzonych interakcji 

oraz ważonych interakcji jest największa. Przedsiębiorstwo powinno się 

koncentrować na wykorzystaniu posiadanych mocnych stron i pojawiających się w 

otoczeniu szans, które umożliwią umocnienie jego pozycji konkurencyjnej w 

sektorze oraz dalszy rozwój. 

Podstawowymi siłami, na których powinna być budowana przewaga grupy, są: 

niezależność od zewnętrznych dostawców paliwa, dobra sytuacja finansowa oraz 

duże środki przeznaczane na inwestycje. Grupa Kapitałowa PGE SA powinna się 

koncentrować na ich umacnianiu, gdyż zapewniają jej stabilną pozycję w sektorze. 

Ich właściwa eksploatacja umożliwi utrzymanie dużego udziału w obszarze 

wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej oraz efektywne 

wykorzystanie najistotniejszej z pojawiających się szans – przewidywanego wzrostu 

popytu na energię elektryczną w Polsce w najbliższych latach, który stwarza 

możliwość zwiększenia osiąganych zysków. Wymaga to jednak znacznych 

inwestycji w rozbudowę i modernizację mocy wytwórczych, które GK PGE SA 

sukcesywnie realizuje. Ponoszenie dużych nakładów inwestycyjnych jest możliwe 

dzięki osiąganym przez grupę bardzo dobrym wynikom finansowym. 

Grupa Kapitałowa PGE SA powinna poszukiwać możliwości zwiększenia 

produkcji energii elektrycznej, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie. W tym celu 

powinna dążyć do jak najefektywniejszego wykorzystania zainstalowanych mocy 

wytwórczych oraz posiadanych zasobów węgla brunatnego. Konieczna jest również 

                                                 
10

 Ze względu na ograniczoną objętość opracowania pominięto tabele częściowe, które 

posłużyły do opracowania tabeli zbiorczej. 
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realizacja wielu inwestycji, co pozwoli utrzymać pozycję lidera na rynku energii 

elektrycznej. Wspieranie przez państwo funkcjonowania GK PGE SA w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju stanowi dodatkową szansę jej 

rozwoju. 
 

 

 

The SWOT analysis of the Polish Energy Group 
 

Summary 

The aim of the paper is to carry out a SWOT analysis of the Polish Energy 

Group (PGE SA). The analysis helps identify the  most prominent strengths and 

weaknesses taking into account the environmental factors that may influence the 

Group’s development. PGE SA is the biggest producer and supplier of electricity in 

Poland and one of the biggest of its kind in the energy sector in Central and Eastern 

Europe. 
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