Narodowy Operator
Systemu Dystrybucyjnego
Gazu
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PSG

Zadania

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) to Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu i europejski lider w branży dystrybucji
tego paliwa. W łańcuchu dostaw gazu w Polsce jest istotnym ogniwem,
gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne kraju.

183 tys.

ponad 180 tysięcy
kilometrów gazociągów

PSG gwarantuje niezawodny i bezpieczny transport paliwa gazowego siecią dystrybucyjną na
terenie całego kraju. Gaz ziemny dociera bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz do sieci
innych operatorów lokalnych.

prowadzenie ruchu
sieciowego

rozbudowa, konserwacja,
remonty sieci i urządzeń

pomiary jakości i ilości
transportowanego gazu

Miejsce PSG na rynku gazu
Usługa dystrybucji paliwa gazowego odbywa się w oparciu o umowy z przedsiębiorstwami
zajmującymi się jego sprzedażą.

11,65 mld

Zanim jednak gaz ziemny trafi do klienta, musi pokonać drogę obejmującą kilka etapów:
poszukiwanie, wydobycie, magazynowanie, przesył, dystrybucja i sprzedaż, które składają się
na łańcuch dostaw paliwa gazowego.

dystrybucja ponad 11 miliardów
metrów sześciennych gazu rocznie
poszukiwanie

wydobycie

magazynowanie

7 mln

ok. 7 milionów odbiorców
przemysłowych i indywidualnych

przesył

dystrybucja

sprzedaż
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Misja

Wartości

Dostarczamy paliwo gazowe w sposób ciągły, bezpieczny, z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Odpowiedzialność

 Wywiązywanie się z umów, zobowiązań,
odpowiedzialność za czyny i decyzje
 Transparentność działań
 Prowadzenie działalności w duchu społecznej
odpowiedzialności biznesu

Realizowanie
polityki
energetycznej
Rządu RP

Rozwój

 Budowanie wartości Spółki
 Ciągła poprawa efektywności działań

Współpraca
ze służbami
ratunkowymi na
poziomie centralnym
i lokalnym

Porządkowanie
systemu
gazowniczego

 Poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań oraz technologii
 Podejmowanie nowych wyzwań rynkowych

Ludzie
Pobudzanie
koniunktury
gospodarczej

wizja

Rozwijanie
infrastruktury
dystrybucji gazu

 Zapewnienie bezpiecznego i godnego środowiska
pracy
 Dbałość o zapewnienie możliwości rozwoju
i realizacji ambicji zawodowych
 Dbałość o satysfakcję z pracy

Współpraca
z administracją
rządową
i samorządową

Współuczestniczenie
w planowaniu
zagospodarowania
przestrzennego

 Dbałość o kulturę etyczną sprzyjającą budowaniu
pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania
w codziennej pracy

Klienci
Wyrównywanie
różnic
cywilizacyjnych

 Kształtowanie trwałych relacji z kontrahentami
i odbiorcami gazu
 Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta
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Mapa

Gdańsk
Koszalin

Olsztyn
Szczecin
Bydgoszcz
Białystok

Gorzów
Wielkopolski
WARSZAWA

Poznań

Łódź

Lublin

Wrocław
Kielce
Opole
Zabrze

Od 1 stycznia 2017 roku Polska Spółka Gazownictwa działa
w nowej strukturze organizacyjnej, skorelowanej z podziałem
administracyjnym. PSG to nowoczesna firma szanująca tradycję,
stąd powrót do formuły organizacyjnej, składającej się z Gazowni
i Zakładów Gazowniczych.
Dziś struktura PSG to Oddział Wsparcia (poprzednio Centrala
w Warszawie i Tarnowie), 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych,
172 Gazownie

Kraków

TARNÓW
Jasło

 ddział Wsparcia (poprzednio
O
Centrala w Warszawie i Tarnowie)
Oddział Zakład Gazowniczy
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Strategia 2016 – 2022

Dynamiczny rozwój

Nowa Strategia PSG na lata 2016 – 2022 to poważna przebudowa modelu dystrybucji gazu
w Polsce. PSG, w ramach Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG),
jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce, który w istotny sposób
wspiera rozwój gospodarczy kraju i gwarantuje jego bezpieczeństwo energetyczne.

Na koniec 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa zamierza osiągnąć następujące skumulowane
wskaźniki, wynikające z realizacji Strategii Spółki na lata 2016 – 2022:

15 985
mln

79,06
mld m

3

350 600

60,79

sztuk

%

Rozwój gospodarczy Polski zależy w dużej mierze od stopnia gazyfikacji terenów słabo rozwiniętych.
Tam, gdzie jest gaz, rozwija się biznes. Gaz ziemny jest najbardziej ekologicznym paliwem, które może
być dostarczane bez zakłóceń i bez względu na zdarzenia atmosferyczne. Jest w pełni bezpiecznym
źródłem energii, za pośrednictwem którego można stabilizować dostęp do innych jej rodzajów, takich
jak np. prąd elektryczny z odnawialnych źródeł energii (OZE). W ten sposób PSG realizuje politykę
energetyczną Rządu RP.
Polska Spółka Gazownictwa chce współpracować z samorządami i wspólnie realizować inwestycje,
w dużej mierze przy wykorzystaniu gazu ziemnego skroplonego (LNG). Budując stacje regazyfikacji
gazu LNG, Spółka chce likwidować tzw. białe plamy na gazowej mapie Polski. Stacje będą powstawać
w miejscach, gdzie dostarczenie gazu sieciowego w inny sposób jest niemożliwe bądź ekonomicznie
nieuzasadnione. Dzięki temu bardziej efektywnie zostaną wykorzystane środki pomocowe z Unii
Europejskiej. Takie działania gwarantują realizację rządowych planów dotyczących zrównoważonego
rozwoju gospodarczego kraju i wyrównywania różnic cywilizacyjnych pomiędzy poszczególnymi
regionami Polski.
PSG do 2022 r. chce zrealizować plan gazyfikacji 74 nowych gmin oraz przyłączenia do sieci
ok. 350 tysięcy nowych klientów.
Gazyfikacja gmin to:

EBITDA

WOLUMEN

LICZBA PRZYŁĄCZY

STOPIEŃ GAZYFIKACJI

FINANSE

KLIENT

 Stały i stabilny wzrost EBITDA
do poziomu 2466 mln PLN
rocznie

 Nowoczesny model obsługi
klienta
 Indywidualne podejście oparte
na doradztwie technicznym

 Poziom kosztów dopasowany
do realizowanych procesów

 Skrócenie czasu realizacji
przyłączenia o 40 dni

 Wzrost wartości dla właściciela

ZASOBY

2022

PROCESY

 Zwiększone bezpieczeństwo
i motywacja pracowników

 Bezpieczne i ciągłe
dostarczanie paliwa gazowego

 Organizacja samoucząca się
oparta na wiedzy i innowacjach

 Wykorzystanie nowych
technologii

 Systemy zarządzania oparte na
nowoczesnych technologiach IT

 Wzrost efektywności procesów

wspomaganie
rozwoju gospodarczego
regionu

wzbogacenie
oferty inwestycyjnej
firmy

nowe miejsca
pracy w gminach
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Wyniki

Innowacje

Wyniki finansowe
EBITDA

EBIT

Wynik finansowy netto

+2,7%

Wykonanie
I-VI 2016

+3,5%

Wykonanie
I-VI 2017

Wykonanie
I-VI 2016

739,4

Wykonanie
I-VI 2017

Wykonanie
I-VI 2016

777,5

+5,2%

946,1

913,9

1 411,60

1 374,30
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Aby sprostać wymogom rynku, PSG inwestuje w innowacje. Współpracuje z uczelniami wyższymi oraz
instytutami naukowymi w całej Polsce. Spółka pracuje
nad własnym projektem o nazwie LEONARDO, który ma
umożliwić zgłaszanie wszelkich pomysłów i rozwiązań
zarówno pracownikom PSG, jak i naukowcom oraz osobom z zewnątrz.

Wykonanie
I-VI 2017

Porównanie wyników finansowych w pierwszym półroczu 2017 z analogicznym okresem w 2016 r.

Udział PSG w Grupie Kapitałowej PGNiG

LEONARDO

p
 rojekt wspierania kultury innowacyjności w PSG

33%

34%

EBIT

EBITDA

34%

34%

p
 rojekt wspierania pomysłów innowacyjnych

PSG realizuje obecnie następujące projekty innowacyjne:

 z ero/plus energetyczna stacja gazowa (turboekspander)
AKTYWA

INWESTYCJE
w rzeczowe aktywa trwałe i wartości
niematerialne

Dane ze Sprawozdania Zarządu z działalności PGNiG SA i GK PGNiG za pierwsze półrocze 2017 r. z 18 sierpnia 2017 r.

 z integrowana platforma zarządzania
w
 ykorzystanie środków bezzałogowych w eksploatacji
sieci gazowej
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www.psgaz.pl

