STRATEGIA
NA LATA 2016 - 2022

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

MISJA

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

WIZJA

• Realizowanie polityki energetycznej Rządu RP
• Porządkowanie systemu gazowniczego

Narodowy Operator
Systemu
Dystrybucyjnego
Gazu

• Rozwijanie infrastruktury dystrybucji gazu
• Współuczestniczenie w planowaniu
zagospodarowania przestrzennego
• Wyrównywanie różnic cywilizacyjnych
• Współpraca z administracją rządową
i samorządową

• Pobudzanie koniunktury gospodarczej
• Współpraca ze służbami ratunkowymi
na poziomie centralnym i lokalnym
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POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

WARTOŚCI

ROZWÓJ

LUDZIE
•

•

•
•

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

•
•
•

•

Budowanie wartości Spółki.
Ciągła poprawa efektywności
działań.
Poszukiwanie i wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań
oraz technologii.
Podejmowanie nowych wyzwań
rynkowych.

•

•
•

Zapewnienie bezpiecznego
i godnego środowiska pracy.
Dbałość o zapewnienie
możliwości rozwoju i realizacji
ambicji zawodowych.
Dbałość o satysfakcję z pracy.
Dbałość o kulturę etyczną,
sprzyjającą budowaniu
pozytywnych relacji
i wzajemnego zaufania
w codziennej pracy.

KLIENCI
•
•

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

4

GŁÓWNE

ZAŁOŻENIE

Polska Spółka Gazownictwa przyjmuje nową koncepcję
zarządzania wartością firmy.

PSG będzie realizowała politykę ewolucyjnego wzrostu,
nie poprzez prostą redukcję kosztów, lecz przez inicjatywy
wolumenowe, przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny
kosztowej, połączonej z optymalizacją kosztów
realizowanych procesów.
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MAPY CELÓW

Założenia metodyczne MAPY CELÓW
elastyczność

Metodyka Map Celów BSC daje możliwość elastycznej reakcji na zmiany w otoczeniu.

transparentność

Mapy w sposób prosty i logiczny pokazują zależności między celami a inicjatywami.

kompleksowość

Wszystkie Mapy Celów zostały skonsultowane ze Stroną Społeczną, podczas warsztatów
strategicznych w Jadwisinie (kwiecień – czerwiec, 2016).
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Utrzymanie
kosztów
zarządzalnych

ZASOBY

PROCESY

KLIENT

FINANSE

Wzrost
rentowności
Zwiększenie
wolumenu

Zwiększenie
satysfakcji
klientów

Gazyfikacja
nowych
obszarów

Skrócenie
procesu
przyłączenia

Zwiększenie
bezpieczeństwa
i ciągłości
dostaw gazu

Wdrożenie
systemu
zarządzania
innowacjami

Pozyskanie
nowych
klientów

Poprawa
obsługi klienta

Zapewnienie
ciągłości
wiedzy
i kompetencji

Mapa Celów Strategicznych 2016/2022

Zwiększenie
motywacji
pracowników

Skrócenie
procesu
inwestycji

Wdrożenie
jednolitego
systemu
zarządzania
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SYNTEZA INICJATYW W

BSC

analiza PARETO
Przekrojowa i syntetyczna analiza powtarzalności inicjatyw, służących realizacji
wszystkich ścieżek w czterech perspektywach BCS, wskazuje na ich:
koncentrację

 33% zidentyfikowanych inicjatyw ma swoje odniesienie do więcej niż jednej ścieżki realizacji celów strategicznych.
 18 najważniejszych inicjatyw buduje 45 ścieżek (33% wszystkich ścieżek) w realizacji różnych celów strategicznych.

współzależność

 Niemal wszystkie najczęściej powtarzające się inicjatywy mają wpływ na różne miary zawarte w innych
perspektywach.

wielowymiarowość

 Inicjatywy zidentyfikowane jako kluczowe mają swoje odniesienie do wielu komplementarnych, ale jednocześnie
należących funkcjonalnie do innych obszarowo, zadań m.in. z zakresu: studiów wykonalności, procedur ofertowych,
promocji i aktywizacji obsługi klienta oraz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, gospodarowania
majątkiem, wzmocnienia kluczowych procesów w realizacji bezpieczeństwa i jakości obsługi technicznej, i innych.

Opracowane na podstawie konsultacji ze Stroną Społeczną, podczas warsztatów strategicznych w Jadwisinie (kwiecień – czerwiec 2016)

8

18 inicjatyw buduje 45 (33% ogółu) ścieżek strategicznych
wpływając na 9 różnych najważniejszych miar efektywności
zawartych we wszystkich czterech perspektywach BSC
Perspektywy BSC

F

K

P

2

3

analiza PARETO

Z
(5)

Opracowanie metodyki systemowego doradztwa technicznego

2

2

(4)

Opracowanie procedury identyfikacji potrzeb klientów oraz przygotowania indywidualnej oferty

2

1

(3)

Opracowanie studium wykonalności i wdrożenie technologii LNG

1

2

(3)

Program wdrażania nowych technologii i kanałów komunikacji w obsłudze klienta, doradztwie i pomiarach

1

1

(3)

Opracowanie zasad aktywnej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego

(3)

Zapewnienie długoterminowej taryfy

3

1

6 najważniejszych inicjatyw strategicznych
wpływa znacząco na realizację celów w perspektywach: FINANSE i KLIENT

Opracowane na podstawie konsultacji ze Stroną Społeczną, podczas warsztatów strategicznych w Jadwisinie (kwiecień – czerwiec 2016)
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Nowoczesny model obsługi
Klienta

Poziom kosztów dopasowany
do realizowanych procesów

Indywidualne podejście oparte
o doradztwo techniczne

Wzrost
wartości dla Właściciela

Skrócenie czasu realizacji
przyłączenia o 40 dni

KLIENT

FINANSE

Stały i stabilny wzrost EBITDA
do poziomu 2 466 mln PLN

Zwiększone bezpieczeństwo i
motywacja pracowników

Bezpieczne i ciągłe
dostarczanie paliwa gazowego

Organizacja samoucząca oparta
na wiedzy i innowacjach

Wykorzystanie nowych
technologii

Systemy zarządzania oparte na
nowoczesnych technologiach IT

Wzrost efektywności
procesów

PROCESY

ZASOBY

2022
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PSG w latach 2016–2022
wartości skumulowane
15 985

EBITDA [mln PLN]

79,06

Wolumen [mld m3]

350 600

Liczba przyłączy [szt.]

60,79%

Stopień gazyfikacji
w 2022 r.
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STRATEGIA PSG stara vs. nowa
wartości skumulowane w latach 2016-2022

2022
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