Polska Spółka
Gazownictwa
NARODOWY
OPERATOR SYSTEMU
DYSTRYBUCYJNEGO GAZU

Udział w Grupie
Kapitałowej PGNiG

Polska Spółka
Gazownictwa
Narodowy Operator
Systemu Dystrybucyjnego
Gazu w Polsce i europejski
lider w branży dystrybucji.

ponad 200
tysięcy
kilometrów
gazociągów*

Największa spółka
Grupy Kapitałowej PGNiG.

28% 30%
EBIT

EBITDA

41% 51%
AKTYWA
TRWAŁE

CAPEX

dane wg stanu na 30.06.2021 r.

97% udziału
w krajowej sieci
dystrybucyjnej

ponad 11 tysięcy
pracowników**

Misja
prawie 12 mld m3/rok
dystrybucji gazu

ponad 7 milionów
klientów***

* 198 120 km wg stanu na 30.06.2021 r.
** 11 476 pracowników wg stanu na 30.06.2021 r.
*** 7 312 726 klientów wg stanu na 30.06.2021 r.

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

Wizja
Realizacja polityki energetycznej Rządu RP
Porządkowanie systemu gazowniczego
i rozwój infrastruktury dystrybucji gazu
Współuczestnictwo w planowaniu zagospodarowania
przestrzennego i wyrównywaniu różnic cywilizacyjnych
Współpraca z administracją rządową i samorządową
w celu pobudzania koniunktury gospodarczej

Wartości
KLIENCI

Współpraca ze służbami ratunkowymi
na poziomie centralnym i lokalnym

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kształtowanie trwałych relacji
z kontrahentami i odbiorcami gazu

Wywiązywanie się z umów,
zobowiązań, odpowiedzialność
za czyny i decyzje

Zapewnienie wysokiej jakości obsługi
klienta

Transparentność działań
Prowadzenie działalności w duchu
społecznej odpowiedzialności biznesu

Zadania
Gwarancja niezawodnego i bezpiecznego transportu paliwa gazowego
siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju.

prowadzenie
ruchu
sieciowego

LUDZIE
Zapewnienie bezpiecznego i godnego
środowiska pracy
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

ROZWÓJ
Budowanie wartości Spółki
Ciągła poprawa efektywności działań
Poszukiwanie i wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań
oraz technologii

rozbudowa,
konserwacja
oraz remonty
sieci i urządzeń

Podejmowanie nowych wyzwań
rynkowych

pomiary
jakości i ilości
transportowanego
gazu

Miejsce
na rynku
gazu

Struktura Polskiej Spółki
Gazownictwa skorelowana
jest z podziałem
administracyjnym Polski

Usługa dystrybucji paliwa gazowego odbywa
się w oparciu o umowy z przedsiębiorstwami
zajmującymi się jego sprzedażą. Zanim gaz trafi
do finalnego odbiorcy, musi pokonać drogę obejmującą
kilka etapów, które składają się na łańcuch dostaw
paliwa gazowego.

POSZUKIWANIE

PRZESYŁ

WYDOBYCIE

Siedziba Spółki
w Tarnowie
Oddział Wsparcia
w Warszawie
Oddział
Inwestycyjno-Remontowy
w Krośnie

MAGAZYNOWANIE

17 Oddziałów
Zakładów Gazowniczych
175 Gazownie
DYSTRYBUCJA

SPRZEDAŻ

57 Placówek Gazowniczych

Cele
Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016-2022
to poważna przebudowa dystrybucji gazu w Polsce.
Na koniec 2022 roku przewidywane są następujące efekty:

Polska Spółka Gazownictwa do 2024 r. zakłada gazyfikację
300 gmin oraz wykonanie ok. 500 tysięcy przyłączy.
• wspomaganie rozwoju gospodarczego regionu
• wzbogacenie oferty inwestycyjnej firmy
• nowe miejsca pracy w gminach

FINANSE

• Stały i stabilny wzrost EBITDA
• Poziom kosztów dopasowany

do realizowanych procesów
• Wzrost wartości
dla właściciela

KLIENT

• Nowoczesny model obsługi
klienta

• I ndywidualne podejście oparte
o doradztwo techniczne

• S krócenie czasu realizacji
przyłączenia o 40 dni

ZASOBY

• Zwiększone bezpieczeństwo

i motywacja pracowników
• Organizacja samoucząca
oparta na wiedzy i innowacjach
• Systemy zarządzania oparte
na nowoczesnych
technologiach IT

PROCESY

• Bezpieczne i ciągłe

dostarczanie paliwa gazowego

• Wykorzystanie nowych
technologii
• Wzrost efektywności
procesów

Na koniec 2022 roku przewidywane są następujące
skumulowane wskaźniki, wynikające z realizacji Strategii
Spółki na lata 2016-2022:

mln PLN

mld m3

79,06

350 600

68,51

EBITDA

WOLUMEN

LICZBA
PRZYŁĄCZY

STOPIEŃ
GAZYFIKACJI

15 985

sztuk

%

Przyspieszona
Gazyfikacja

PPI to realizacja
kluczowych strategii
i zapowiedzi Rządu RP
PLAN ORAZ STRATEGIA
NA RZECZ
ODPOWIEDZIALNEGO
ROZWOJU

Polska Spółka Gazownictwa realizuje

Program Przyspieszenia Inwestycji
(PPI) w Sieć Gazową Polski.
W rezultacie liczba gmin z dostępem do sieci
gazowej wzrośnie o dodatkowych 300.
Powstanie 4 817 km sieci gazowych i co
najmniej 77 stacji LNG. Dodatkowe środki
finansowe będą przeznaczone m.in. na budowę
sieci na terenie niezgazyfikowanych gmin,
przyłączenia nowych odbiorców oraz inwestycje
zwiększające przepustowość infrastruktury.

STRATEGIA GK PGNiG
NA LATA 2017-2022

PROGRAM PRIORYTETOWY
„CZYSTE POWIETRZE”

DZIAŁANIA NA RZECZ
KOMFORTU I POPRAWY
JAKOŚCI ŻYCIA POLAKÓW

Innowacje
Stacje
tankowania
CNG
Zgodnie z rządowym pakietem regulacyjnym:
Programem Rozwoju Elektromobilności
w Polsce zaplanowanym do realizacji na lata
2016-2025 oraz Ustawą o elektromobilności
i paliwach alternatywnych, Polska
Spółka Gazownictwa planuje budowę
ogólnodostępnych stacji tankowania gazem
ziemnym CNG i LCNG w aglomeracjach
powyżej 100 tys. mieszkańców.
Każda ze stacji zostanie wyposażona
w dwa punkty tankowania.

Dzięki działającemu w Polskiej Spółce Gazownictwa
Systemowi Innowacyjności testowane i wdrażane są
pionierskie rozwiązania, m.in. w celu zwiększenia
bezpieczeństwa dystrybucji gazu.

Obecnie realizowanych jest
kilkanaście nowatorskich
projektów, m.in.:
określenie wymogów do zatłaczania
do sieci palnych gazów domieszkowych
(np. wodór, biometan)

wykorzystanie rozwiązań chmurowych

nowe metody badania gazociągów
m.in. System identyfikacji defektów
infrastruktury gazowej emisją akustyczną
nowe technologie do zdalnej transmisji
odczytów gazomierzy

Spółka realizuje programy prospołeczne zakładające m.in.
poprawę jakości życia Polaków mieszkających w najbardziej
zanieczyszczonych miastach. W ramach kampanii
Przyłącz się, liczy się każdy oddech:

zorganizowano konferencje oraz badania
spirometryczne w 20 miastach w Polsce
przebadano 870 osób

Polska Spółka Gazownictwa
czerpie doświadczenie
z historii i kultywuje
tradycje polskiego
gazownictwa. Jest
mecenasem Muzeum
Gazownictwa w Paczkowie.
Jego uzupełnieniem
jest Wirtualne Muzeum
Gazownictwa, dostępne
na stronie www.wmgaz.pl.

przekazano 21 kompletów urządzeń
do pomiaru jakości powietrza

Wirtualne Muzeum Gazownictwa to:

150

zdigitalizowanych
eksponatów

3000

wykonanych zdjęć
w trakcie digitalizacji

5

wirtualnych
wystaw

50

punktów na linii czasu
historii gazownictwa

30

punktów na gazowej
mapie Polski

10

scenariuszy
edukacyjnych
dla szkół

Polska Spółka Gazownictwa
w mediach społecznościowych

Facebook

Instagram

Facebook

YouTube

Instagram

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
www.psgaz.pl

