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Analiza strategiczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA  
z zastosowaniem analizy SWOT

Strategic analysis of PGE Polska Grupa Energetyczna Plc 
with the use of SWOT analysis

The purpose of this article is to present the enterprise within the 
Green Economy concept. The research was conducted on the exam-
ple of the PGE Polska Grupa Energetyczna Plc. The aim of the study 
is to present the methodology used in the analysis of the company 
and its strategy formulation. The article also points out the concept of 
the company’s vision, mission, and strategy. The analysis is focused on  
a description of one method, which is a complex SWOT analysis. 

Keywords: green economy, enterprise analysis, strategy, SWOT anal-
ysis. 

Praca jest próbą przedstawienia jednostki działającej w obszarze 
Zielonej Gospodarki. Zaprezentowanym przykładem jest PGE Polska 
Grupa Energetyczna SA. Artykuł ma na celu przedstawienie metodo-
logii używanej w analizie przedsiębiorstwa, a także tworzenia strategii. 
Opisane zostaną również takie pojęcia jak wizja, misja, czy też pojęcie 
strategii. W analizie skoncentrowano się na pokazaniu jednej metody, 
jaką jest kompleksowa analiza SWOT.

Słowa kluczowe: zielona gospodarka, analiza przedsiębiorstwa, stra-
tegia, analiza SWOT.
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„W sensie czynnościowym analiza strategiczna jest zbio-
rem działań diagnozujących organizację i jej otoczenie, umoż-
liwiających zbudowanie planu strategicznego i jego realizację. 
W sensie narzędziowym analiza strategiczna jest zestawem 
metod analizy, które pozwalają na zbadanie, ocenę i przewidy-
wanie przyszłych stanów wybranych elementów przedsiębior-
stwa i jego otoczenia z punktu widzenia możliwości przetrwania  
i rozwoju”. G. Gierszewska oraz M. Romanowska podają 2 cechy 
wyróżniające analizę strategiczną od innych analiz. Analiza ta łączy 
ze sobą sposób patrzenia i źródła informacji z perspektywy badania 
otoczenia oraz organizacji. Następnie wyniki obu stron są ze sobą 
porównane. Analiza strategiczna jest też analizą interdyscyplinar-
ną. Wykorzystuje się zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe  
z różnych dziedzin. Przez lata próbowano przyporządkować formu-
łowanie strategii na podstawie dokonanej analizy. Wykształcono  
w ten sposób 4 szkoły. Szkołę planistyczną zarządzania strategicznego, 
szkołę ewolucyjną, pozycyjną oraz zasobową. Na potrzeby dalszych 
rozważań, zostaną opisane założenia szkoły planistycznej. Prekurso-
rzy przedstawiali ją jako plan strategiczny, budowany przez ludzi na 
najwyższych szczeblach organizacji. Była rekomendowana do reali-
zacji długoterminowych planów. W całym procesie należało jednak 
badać czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne i ten warunek stworzył 
potrzebę posiadania uporządkowanej analizy. Pierwszą propozycją 
była analiza LCAG umożliwiająca analizę słabych i mocnych stron, a 
także szans i zagrożeń. Była ona prekursorem analizy SWOT (Gierszew-
ska, Romanowska 2017: 11-14). Warto wspomnieć o tym, czym jest 
strategia. Literatura określa ją jako plan działań uwzględniający takie 
zagadnienia jak: długoterminowy kierunek rozwoju organizacji, zakres 
działań organizacji (czyli na czym konkretnie organizacja się koncen-
truje), przewaga nad konkurentami (jak jest definiowana oraz jakimi 
sposobami można ją zyskać), strategiczne dostosowanie do środo-

wiska biznesowego (zajęcie odpowiedniej pozycji na rynku), zasoby  
i kompetencje jakimi dysponuje organizacja, a także wartości i oczeki-
wania interesariuszy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji 
(Johnson, Scholes, Whittington 2010: 20-21). Wszystkie te aspekty mu-
szą być brane pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji i stworzenia 
jak najlepszej strategii. Proces powstawania strategii można przedsta-
wić dwojako. Można przyjąć pogląd racjonalno-analityczny. Jak wyni-
ka z nazwy, wywodzi się on z procesów racjonalnych i analitycznych, 
nadzorowanych przez managerów najwyższego szczebla. Strategie 
stworzone w ten sposób są zamierzone, wynikają z przemyślanych de-
cyzji. Drugim poglądem jest koncepcja wyłaniającej się strategii. Tutaj 
strategie nie są zamierzone, ani planowane. Te koncepcje kształtują się 
w miarę upływu czasu. Mogą wynikać z działań doraźnych lub nawet 
przypadkowych. W tym przypadku dużą rolę odgrywają doświadczenia 
na niższych szczeblach, które mogą być katalizatorem zmian i inno-
wacyjnych pomysłów. Organizacja uczy się od rynku i zgodnie z nim 
następuje zmiana jej planów (Johnson, Scholes, Whittington 2010: 38). 
Istnieją też formalne różnice w definicji misji, wizji, strategii oraz mo-
delu biznesowego. „Misja oznacza nadrzędne zamierzenia organizacji. 
Idealnie jest wtedy, gdy są one zgodne z wartościami i oczekiwaniami 
głównych interesariuszy oraz dotyczą zakresu i granic działalności or-
ganizacji”. „Wizja (…) to pożądany przyszły stan organizacji. Świadczy  
o aspiracjach stratega, być może dyrektora naczelnego (…) ”. Mo-
del biznesowy definiowany jest jako struktura przepływu wyrobów, 
usług i informacji, a także to jaką rolę mają partnerzy uczestniczący  
w procesach (Johnson, Scholes, Whittington 2010: 29).

Analiza SWOT jako przykład analizy strategicznej

Analiza SWOT jest metodą kompleksową, która pozwala zbadać 
zarówno otoczenie organizacji, jak i jej wnętrze. Nazwa pochodzi 
od pierwszych liter angielskich wyrazów Strengths (mocne strony), 
Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu) oraz 
Threats (zagrożenia w otoczeniu). Analiza SWOT jest jednocześnie 
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uproszczoną wersją analizy pola sił. Rysunek 1 przedstawia klasyfi-
kację czynników wpływających na pozycję strategiczną organizacji. 
Czynniki dzieli się na zewnętrzne i wewnętrzne oraz pozytywne i ne-
gatywne. Po ich  skrzyżowaniu można zaobserwować dany schemat 
(Gierszewska, Romanowska 2017: 189-191).

Rysunek 1. Klasyfikacja czynników wpływających na pozycję strategiczną or-
ganizacji
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Źródło: Gierszewska, Romanowska 2017: 190.

Analiza SWOT ma za zadanie zidentyfikowanie przedstawionych 
czynników i opisanie, jaki mają wpływ na rozwój organizacji. Analiza 
SWOT ma przede wszystkim funkcje diagnostyczne, ale pomaga też  
w określeniu pozycji strategicznej i generowaniu nowych pomysłów na 
usprawnienie i rozwój podmiotu. Przedstawia organizację jako całość, 
wyróżniając aspekty wymagające usprawnienia oraz te pozytywne,  
o dużej wartości dla organizacji. „Celem ogólnym analizy SWOT jest 
ocena zachowania się danego systemu oraz określenie perspektyw 
jego działalności”. Analiza bierze pod uwagę różne funkcje przedsię-
biorstwa. Są to m.in: organizacja firmy, działalność operacyjna, fi-
nansowa, logistyka oraz marketing (Stabryła 2005: 190-191). Analiza 
SWOT bazuje przede wszystkim na wyodrębnieniu składników kluczo-
wych, a można je znaleźć poprzez zadanie kluczowych pytań (tabela 1). 

Tabela 1. Przykładowe pytania dotyczące potencjalnych szans, zagrożeń, 
mocnych i słabych stron

Potencjalne szanse Potencjalne zagrożenia

• Znalezienie nowych grup klientów?
• Wejście na nowe rynki?
• Możliwość poszerzenia asortymen-

tów?
• Możliwość produkcji wyrobów kom-

plementarnych?

• Pojawienie się nowych konkurentów?
• Wzrost sprzedaży substytutów?
• Podatność firmy na wahania koniunk-

tury?
• Zmiana potrzeb i gustów nabywców?

Potencjalne mocne strony Potencjalne słabe strony

• Silna pozycja?
• Wystarczające zasoby?
• Własna technologia?
• Zdolność do innowacji produkto-

wych?

• Brak jasno wytyczonej strategii?
• Brak środków?
• Brak kluczowych umiejętności?
• Nienadążanie za postępem naukowo-

-technicznym?

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gierszewska, Romanowska 
2017: 192.

Analiza SWOT jest przeprowadzana w czterech etapach. Pierw-
szym etapem jest wybór kluczowych obszarów działalności. Rozbi-
cie organizacji na poszczególne elementy jest dużo bardziej efek-
tywne. Zazwyczaj po analizie sytuacji w otoczeniu oraz w grupie 
strategicznej, sugeruje się od pięciu do siedmiu zbiorów działań. 
Według literatury, są one kluczowe do zbudowania długotermino-
wej przewagi konkurencyjnej. Są to najczęściej: obsługa posprze-
dażowa i serwis, marketing i dystrybucja, finanse, zarządzanie 
ludźmi, technologia, produkcja oraz zarządzanie. Oczywiście w róż-

nych branżach, różne działania będą miały większe znaczenie dla 
ogółu. Drugim etapem jest wybór układu odniesienia do oceny sił  
i słabości firmy. Należy dobrze poznać układ, w którym organizacja 
funkcjonuje, a zatem konkurencję. Wyróżnia się trzy podejścia ben-
chmarkingu. Pierwsze to porównywanie się do niezaprzeczalnego li-
dera w branży. Drugie to równoległa analiza wszystkich konkurentów  
w grupie strategicznej oraz najlepszych firm spoza tej grupy. Ko-
lejne podejście to szukanie liderów poza branżą. Oczywiście liczba 
firm, które faktycznie mogą stwarzać istotne zagrożenie jest ogra-
niczona do tych, które spełniają część warunków marketingowych  
i organizacyjnych. Są to m.in. udział w rynku, agresywna strategia ryn-
kowa, zyski powyżej przeciętnej w branży, lepsza struktura kosztów, 
lepsza technologia, sprawna logistyka. Trzecim etapem jest zbudo-
wanie profilu konkurencyjnego firmy. W tym etapie porównuje się 
firmę z głównym konkurentem. Następnie następuje podsumowanie 
efektów tego porównania poprzez zliczenie słabych i silnych punktów,  
a także dodatkowo dokonanie analizy jakościowej. Ostatnim, czwar-
tym, etapem jest podsumowanie analizy. Budowana jest zbiorcza tabli-
ca, zestawiająca ze sobą ocenę z każdego zbioru działań, wyróżnionego 
w pierwszym etapie. Oceny są porównane do konkurencji. Zaleca się 
skalę trzystopniową, aby wskazać, czy nasza firma jest słabsza, porów-
nywalna, czy lepsza (Obłój 2001: 173-181).

Studium przypadku Grupy Kapitałowej PGE

Wszystkie dane zostały pobrane z udostępnionych publicznie 
informacji na stronie internetowej Grupy Kapitałowej PGE (GK PGE). 
Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem 
sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i genero-
wanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwa-
rzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje 
bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu 
milionów klientów. Misja ogólna PGE jest opisana jako zapewnianie 
bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość 
techniczną, nowoczesne usługi, a także partnerskie relacje. Nadrzęd-
ny cel działalności Grupy PGE to wzrost jej wartości dla akcjonariu-
szy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Długoterminowa wizja rozwoju zakłada, że grupa stanie się: 
1) liderem wytwarzania, aktywnie wykorzystującym szanse rozwoju; 
2) niezawodnym i aktywnym dostawcą mediów i usług; 3) liderem 
rozwoju nowych modeli biznesowych i segmentów działalności; 4) 
najbardziej efektywną i elastyczną grupą energetyczną w Polsce.  
Dodatkowo, grupa, utrzymując pozycję lidera wytwarzania, planu-
je osiągnąć po roku 2020 poziom co najmniej 40% udziału w rynku 
wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Natomiast misja Grupy 
PGE w obszarze ciepłownictwa zakłada stymulowanie transformacji  
i rozwoju krajowego ciepłownictwa, przyczyniając się do poprawy 
jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobro-
bytu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego na pozio-
mie lokalnym i krajowym. Zgodnie z wizją rozwoju PGE stanie się 
firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru, liderem innowacyjnego 
rozwoju ciepłownictwa zorientowanym na klienta, efektywność  
i współpracę z lokalnymi samorządami. Strategia będzie realizowa-
na zgodnie z wartościami Grupy PGE – Partnerstwem, Rozwojem  
i Odpowiedzialnością. Do celów strategicznych PGE zalicza się bycie 
najbardziej efektywną firmą ciepłowniczą w Polsce, największym wy-
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twórcą i dostawcą ciepła sieciowego, a także inicjatorem zmian w sek-
torze. PGE ma wydzieloną Strategię Ciepłownictwa, która wynika bez-
pośrednio ze Strategii Grupy PGE. Zakłada wydzielenie linii biznesowej 
Kogeneracja, która ma za zadanie wykorzystywać potencjał wzrostu 
rynku ciepła sieciowego. PGE będzie bazować na 16 elektrociepłow-
niach funkcjonujących w ramach Grupy. Jeśli chodzi o otoczenie rynko-
we, to bezpośrednie otoczenie Grupy PGE stanowią krajowi wytwórcy 
energii elektrycznej, podmioty zajmujące się przesyłaniem i dystrybu-
cją energii oraz jej sprzedażą do odbiorców końcowych. Obecny kształt 
otoczenia rynkowego w sektorze elektroenergetycznym zawdzięczamy 
zmianom, które zostały zapoczątkowane w kwietniu 1997 roku, kie-
dy to w życie weszła ustawa Prawo energetyczne traktująca energię 
elektryczną jako towar. W trakcie zmian utworzone zostały cztery duże 
grupy energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Tauron Polska 
Energia SA, ENEA SA, oraz Energa SA. Grupa PGE jest jednym z naj-
większych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce. W 
ramach Grupy Kapitałowej PGE prowadzona jest działalność związana 
z wydobyciem węgla brunatnego, wytwarzaniem energii elektrycznej  
z paliw kopalnych (węgiel brunatny, węgiel kamienny, gaz ziemny), 
jak również z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne, farmy 
wiatrowe, biomasa) oraz dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej 
odbiorcom końcowym. PGE jest zatem przedsiębiorstwem zintegro-
wanym pionowo, uczestniczącym w całym łańcuchu wartości energii 
elektrycznej. Grupa PGE w oparciu o wszystkie jednostki wytwórcze 
produkuje rocznie energię elektryczną zapewniającą około 36% udział 
na rynku, a oferowana sprzedaż energii klientom z całego kraju od-
powiadała około 33% udziału w rynku (https://www.gkpge.pl 2018).

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej PGE

Udostępnione na stronie internetowej Grupy PGE dane zakla-
syfikowano według elementów składowych analizy SWOT (tabela 2). 

Tabela 2. Analiza SWOT Grupy PGE

Opportunities – szanse Threats –  zagrożenia

• możliwość inwestycji w sekto-
rze produkcji ciepła

• mocna ocena w ratingu kre-
dytowym (szansa na finanso-
wanie)

• atrakcyjny Polski rynek ciepła 
sieciowego

• ograniczająca polityka klimatyczna
• zmiany w prawie
• naciski na ceny energii elektrycznej
• formalne i prawne ograniczenia 

podczas realizacji inwestycji
• nadpodaż „zielonych certyfikatów”
• wzrost poziomu konkurencji na ryn-

ku detalicznym
• niższy udział w wolumenie dystry-

bucji od Tauron Polska Energia SA 
(silny konkurent)

Strengths – mocne strony Weaknesses – słabe strony

• własne złoża węgla brunat-
nego

• aktywa wytwórcze najnowszej 
generacji

• znacząca baza klientów
• zdolność do innowacji (reali-

zowane inwestycje strategicz-
ne na kolejne lata, np. projekt 
Opole II, Turów, Rzeszów)

• najlepsza pozycja względem 
konkurentów pod względem 
dochodów

• potencjalne zmiany w wydajności 
mechanizmów

• infrastruktura wymagająca znacz-
nych modernizacji

• spadek zatrudnienia w firmie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony https://www.
gkpge.pl [28.11.2018].

Oczywiście nie jest to pełne zestawienie, lecz z przeprowadzonej 
analizy można zauważyć, że Grupa PGE cechuje się wieloma mocnymi 
stronami, co z pewnością jest dużą podporą jej sukcesu na rynku. 
Natomiast rynek, na którym działa, ma w sobie wiele potencjalnych 
zagrożeń, na które trzeba zwracać uwagę. Największe ograniczenia są 
związane z naciskami cenowymi, a także z ustawami, czy też regula-
cjami, którym należy się podporządkować. Można również zauważyć, 
że mimo swojej pozycji lidera, widoczny jest wzrost poziomu konku-
rencji oraz rywalizacja z konkurentem z bliskiego otoczenia, jakim jest 
Tauron Polska Energia SA. Jeśli chodzi o słabe strony, są to przede 
wszystkim potrzeby zmiany infrastruktury, a być może również zmiany 
na poziomie zarządzania zasobami ludzkimi. Polski rynek jest jednak 
silnym rynkiem ciepła sieciowego i niesie ze sobą duże możliwości 
rozwoju.

Podsumowanie

„Potencjał rozwoju ciepłownictwa w Polsce wynika bezpośrednio 
z uwarunkowań o charakterze ogólnosektorowym – ciepłownictwo 
wpisujące się w wizję rozwoju nowoczesnej 'energetyki jutra’, jak 
również lokalnym – Polska jest jednym z największych rynków ciepła 
sieciowego w Europie i posiada rozwiniętą infrastrukturę pozwalającą 
na przyłączanie nowych klientów, a zapewnienie dostaw ciepła jest 
równie ważne, co zapewnienie dostaw energii elektrycznej. Jednocze-
śnie wysoka sprawność przy wytwarzaniu ciepła sieciowego zagwa-
rantowana jest przez kogenerację czyli produkcję ciepła w skojarzeniu 
z energią elektryczną. Poprawia to efektywność wykorzystania paliw 
przyczyniając się do ochrony środowiska i jest jednym z kluczowych 
narzędzi walki z narastającym problemem smogu w wielu polskich 
miastach. Jednocześnie wpływa na podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego kraju” (https://www.gkpge.pl/ 2018). PGE Polska 
Grupa Energetyczna SA jest przykładem grupy o szerokich perspekty-
wach rozwoju, dobrze ukierunkowanej strategii, wizji i misji, co prze-
kłada się na bycie liderem na rynku i stałego dążenia do utrzymania 
tej pozycji.
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