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PKN Orlen i PGNiG na czele listy 200 największych polskich firm tygodnika „Wprost” 

 

Dwie pierwsze pozycje niezmiennie okupują paliwowy gigant PKN Orlen i operujące na rynku gazu PGNiG. Lider jest poza 

wszelką konkurencją, ale dystans między obiema spółkami wyraźnie się zmniejszył. Trzecią pozycję sprzed roku na rzecz 

PGE straciła Grupa Lotos.  

 

Tygodnik „Wprost” publikuje w tym tygodniu „Listę 200 największych polskich firm”. To druga edycja rankingu. Na 

podium – wyłącznie spółki Skarbu Państwa, ale w całym zestawieniu dominują firmy prywatne. Jednak w pierwszej 

dwudziestce znalazło się ich zaledwie 5.  

 

Największe firmy prywatne w czołówce rankingu to Cinkciarz.pl, Cyfrowy Polsat oraz franczyzowa sieć Lewiatan. Wśród 

spółek, które zanotowały najwyższy wzrost przychodów, wyróżnił się CD Projekt, ale też debiutujące na liście Centrum 

Nowoczesnych Technologii, kontrolowane przez Zbigniewa Jakubasa, jednego z najbogatszych Polaków. Ponad 370-proc. 

wzrost sprzedaży to efekt stworzenia grupy kapitałowej i skoncentrowania się na obrocie energią. W tej samej branży 

zbudowała swoją pozycję Grupa Duon (skok o 42 miejsca w zestawieniu).  

 

Od lat najbardziej wartościową firmą jest bank PKO BP, tuż za nim plasuje się PGNiG, które w tym roku wyprzedziło PZU. 

Wśród firm prywatnych liderem pozostaje Cyfrowy Polsat, właściciel m.in. Polkomtela (operator sieci Plus) i telewizji 

Polsat. Kolejne miejsca zajmują handlowi liderzy: odzieżowe LPP (takie marki jak Reserved, House, Cropp czy Sinsay) 

oraz CCC - potentat w handlu obuwiem.  

 

Łącznie 200 największych firm z polskim kapitałem sprzedało w 2015 r. towary za ponad 630 mld zł, co stanowi 35 proc. 

naszego PKB. Firmy ujęte w rankingu zatrudniają prawie 800 tys. osób, a ich rynkową wartość można szacować na blisko 

400 mld zł, o 17 proc. mniej niż w ubiegłym roku.  

 

Pełny ranking wraz z komentarzem znajduje się w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost”.  

 

Partnerem strategicznym rankingu jest obchodząca w tym roku 25-lecie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Partnerem projektu jest PKN Orlen. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju. 

 

W kolejnych wydaniach pojawią się m.in. ranking najdynamiczniej rozwijających się największych polskich firm oraz 

ranking ambasadorów polskiej gospodarki. 
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