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NOWE SZATY PGNIG: DYWERSYFIKACJA,
PODNOSZENIE WARTOŚCI, CIEPŁOWNICTWO I
ZIELONA ENERGIA [RELACJA]
Nowy zarząd PGNiG z prezesem Kwiecińskim na czele przedstawił dziś swoją wizję rozwoju spółki. W
planach znalazło się kontynuowanie polityki dywersyﬁkacji, wzrost wartości spółki, a także inwestycje
w wodór, biogaz, ciepłownictwo, fotowoltaikę i – być może – wiatraki.
Prezes Jerzy Kwieciński rozpoczął konferencję od podziękowań dla poprzedniego zarządu, który
chwalił m.in. za konsekwencję w dywersyﬁkacji dostaw gazu do Polski. „Chcę z całą mocą podkreślić,
że będziemy kontynuowali realizację strategii ﬁrmy (…). Chcemy przeprowadzić w tym roku
aktualizację naszej strategii, związaną z tym, co dzieje się na rynku europejskim i światowym oraz z
tym, co dzieje się w naszej ﬁrmie. Chcemy przeprowadzić pełną dywersyﬁkację dostaw gazu do roku
2022, tak by być w pełni niezależni od dostaw gazu z kierunku rosyjskiego” – powiedział.
Kwieciński stwierdził, że obejmując fotel prezesa chce przede wszystkim zwiększyć wartość PGNiG
„Naszym celem na najbliższe lata będzie przede wszystkim umocnienie pozycji, a co za tym idzie –
zwiększenie wartości, tak by być czempionem nie tylko w obrębie Polski, ale też naszego regionu”
Prezes Kwieciński przyznał też, że podniesienie wartości będzie wymagało dywersyﬁkacji działalności.
„Chcemy silnie wzmocnić sektor ciepłownictwa, chcemy być integratorem tego rynku w skali kraju
(…), ten biznes łączy się z segmentem gazowym” – zaznaczył.
„Chcemy bardzo silnie wzmocnić działania rządu w zakresie zielonej energii, w szczególności te
wynikające z zobowiązań polityki klimatycznej (…). Widzimy przyszłość w rozwoju energetyki
rozproszonej, szczególnie tej opartej na biogazie (…). W tej chwili w Polsce konsumujemy prawie 20
mld m3 gazu. Jedna piąta z tego to gaz produkowany w kraju. Uważamy, że mamy szansę, by podobna
ilość powstawała w biogazie.” – powiedział prezes PGNiG.
PGNiG zainteresowany jest też technologiami wodorowymi, fotowoltaiką, nie wyklucza też
zainteresowania energetyką wiatrową.
„Nasze priorytety to pełna dywersyﬁkacja, budowanie wartości spółki i działania w zakresie zielonej
energii” – podsumował Kwieciński.

