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Stabilna firma,
pewny
pracodawca

Zarówno załoga,
jak i kierownictwo
PGG, poczynając
od zarządu,
a kończąc
na niższych
szczeblach, mają
dużą ambicję
osiągnięcia
sukcesu. To mnie
bardzo mocno
cieszy, bo to daje
nadzieję, że oni
także wierzą, 
iż sobie poradzą.

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI, 
minister energii

(podczas IX Europejskiego
Kongresu Gospodarczego

w Katowicach)

Strategia PGG
2017-2030

Stały rozwój kompetencji w zakresie gospodarki złożem i wytwarzania wysokiej jakości produktu 
przy zachowaniu społecznej odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

30 mln ton
średnia roczna produkcja 
w latach 2017-2030
Zapewnienie odpowiedniej liczby ścieżek
eksploatacyjnych.
Pozyskanie nowych złóż, zapewniających
oczekiwany poziom produkcji.
Standaryzacja sprzętowa, umożliwiająca
wykorzystanie majątku w różnych miejscach.
Możliwość alokacji załogi pomiędzy ruchami.

WIZJA:

Kluczowy producent wysokiej jakości paliw stałych, zapewniający bezpieczeństwo rynku energetycznego 
i ciepłowniczego oraz wzrost wartości spółki.MISJA:

2017 r.

39%
Stabilizacja udziału
w segmencie energetyki
zawodowej

2030 r.

41%

2017 r.

54%
Zwiększenie udziału 
w segmencie ciepłownictwa 
i energetyki przemysłowej

2030 r.

77%

2017 r.

42%
Zwiększenie udziału 
w segmencie klientów
indywidualnych

2030 r.

53%

1,7 mld zł
średnioroczne nakłady na inwestycje
Wybrane nakłady w latach 2017-2030:
drążenie wyrobisk – 1767 km 
(udostępnienie ścian wydobywczych) –13,1 mld zł

inwestycje w urządzenia transportowe – 2,1 mld zł

głębienie i modernizacja szybów – 1,06 mld zł
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Udostępnienie
nowych złóż
węgla
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Strategia PGG 2017-2030

18 maja 2017

Rok Polskiej Grupy Górniczej. Kalendarium
19 kwietnia 2016 r. – porozumienie zawarte ze stroną społeczną dało
podstawę do powołania Polskiej Grupy Górniczej
26 kwietnia 2016 r. – zarządy PGG sp. z o.o. i KW SA pozytywnie
zaopiniowały biznesplan Polskiej Grupy Górniczej, uwzględniający zapisy
porozumienia.
28 kwietnia 2016 r. – podpisanie umów: inwestorskiej i obligacyjnej,
umożliwiające powołanie PGG z dniem 29 kwietnia 2016 r.
1 maja 2016 r. – 11 kopalń i 4 zakłady należące dotąd do Kompanii
Węglowej weszły w skład Polskiej Grupy Górniczej. Wśród udziałowców
PGG znalazły się: Energa SA, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, PGNiG Termika SA, TF Silesia
sp. z o.o. oraz Węglokoks. Inwestorzy objęli udziały w PGG na łączną
kwotę 2,417 mld zł.

1 lipca 2016 r. – zmiany w strukturze spółki. Działalność rozpoczęły
kopalnie zespolone: Piast-Ziemowit, ROW (w jej skład weszły Jankowice,
Chwałowice, Marcel i Rydułtowy) i Ruda (Bielszowice, Pokój, Halemba).
Kopalnie Sośnica i Bolesław Śmiały zachowały samodzielność.
Lipiec 2016 r. – PGG przyjęła do pracy 170 absolwentów szkół górniczych. 110
z nich podjęło pracę w ruchu Jankowice, a kolejnych 60 w Bielszowicach.
21 lipca 2016 r. – akces skorzystania z osłon socjalnych i odejścia z pracy
złożyło 4837 osób.
5 sierpnia 2016 r. – w kopalni ROW (ruch Rydułtowy) zakończono
pogłębianie szybu Leon IV. Inwestycja pozwoli na eksploatację
perspektywicznego poziomu 1150 m.
9 sierpnia 2016 r. – zawarto porozumienie ze stroną społeczną w sprawie
przyszłości kopalni Sośnica. Zdecydowano, że jeżeli kopalnia poprawi
do końca stycznia swoje wyniki, nie zostanie przekazana do SRK.

8 września 2016 r. – PGG poinformowała, że dzięki utworzeniu kopalń
zespolonych do końca roku zlikwiduje 660 etatów kierowniczych
i administracyjnych i zaoszczędzi ok. 61 mln zł rocznie.
19 września 2016 r. – Polska Grupa Górnicza i Energa podpisały list
intencyjny dotyczący długoterminowych dostaw węgla.
Październik 2016 r. – spółka po raz pierwszy zanotowała dodatni wynik
finansowy netto wynoszący 15 mln zł.
18 listopada 2016 r. – Komisja Europejska zaakceptowała program
restrukturyzacji związany z powołaniem Polskiej Grupy Górniczej.
Listopad 2016 r. – zysk netto wyniósł 18,6 mln zł.
2 grudnia 2016 r. – PGG na swojej pierwszej Barbórce, zorganizowanej
w ruchu Jankowice kopalni ROW, gościła premier Beatę Szydło.
7 grudnia 2016 r. – górnicy z likwidowanej kopalni Makoszowy otrzymują
pracę w PGG.

Zbudowaliśmy fundament pod silną firmę
Rozmowa z GRZEGORZEM TOBISZOWSKIM, sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii

Prezentacja strategii Polskiej Grupy
Górniczej, przedstawiona podczas
Europejskiego Kongresu Gospodarczego,
zbiegła się w czasie z pierwszą rocznicą
powstania tej spółki. Jak, z tej rocznej
perspektywy, ocenia pan jej
funkcjonowanie?
Pro szę po zwo lić, że od nio sę się do nie da -
le kiej prze szło ści. W 2015 r., kie dy po wsta -
wa ło Mi ni ster stwo Ener gii, mu sie li śmy się
zmie rzyć z bra kiem płyn no ści Kom pa nii
Wę glo wej. Pierw szym pro ble mem, na któ -
ry na tra fi li śmy, było ze bra nie środ ków
na wy pła ty na gro dy bar bór ko wej. Dzia ło
się to w sy tu acji, gdy Kom pa nia Wę glo wa
(po przed nicz ka PGG) nie pła ci ła na leż -
no ści swo im kon tra hen tom. Du ża de ter -
mi na cja i kon se kwent ne dzia ła nia Mi ni -
ster stwa Ener gii spra wi ły, że dzi siaj mo że -
my mó wić o zbu do wa niu fun da men tu
pod pręż ną fir mę, a nie o ga sze niu po -
żarów. W ma ju 2016 r. po wsta ła Pol ska
Gru pa Gór ni cza, spad ko bier czy ni Kom -
pa nii Wę glo wej. Po ro ku funk cjo no wa nia
te go pod mio tu w pol skiej prze strze ni go -
spo dar czej, po re ali za cji pro jek tu, ja kim
by ło po wsta nie ko palń ze spo lo nych, mo -
że my mó wić o no wej ja ko ści w za rzą dza -
niu. W in ny spo sób kie ru je się ka dra mi,
efek tyw niej wy ko rzy stu je ma ją tek pro duk -
cyj ny, bu du je się no wy ry nek sprze da ży.
O sku tecz no ści tych dzia łań świad czy
m.in. fakt, że spół ka od paź dzier ni ka ub.r.
osią ga zysk. Na eta pie pla no wa nia za kła -
da li śmy, że na stą pi to do pie ro w pierw -
szym kwar ta le br. Te po zy tyw ne do świad -
cze nia PGG spra wi ły, że po sta no wi li śmy
w opar ciu o tę struk tu rę prze pro wa dzić
pro ces na praw czy ko palń Ka to wic kie go
Hol din gu Wę glo we go. Dzię ki nie ma łe mu
tru do wi, za an ga żo wa niu stro ny spo łecz -
nej, in sty tu cji fi nan so wych oraz in we sto -
rów uda ło się ura to wać 13 tys. miejsc
pracy w kopalniach KHW, ale też zbu do -
wać naj więk szy kon cern wy do byw czy
w Unii Eu ro pej skiej. 

Punktem wyjścia do opracowania
strategii funkcjonowania spółek
węglowych powinno stać się

skalkulowanie potrzeb polskiej
elektroenergetyki. Czy taka analiza
już powstała?
Kie row nic two Mi ni ster stwa Ener gii jest
w trak cie po dej mo wa nia klu czo wych de cy -
zji, ma ją cych wpływ na kształt po li ty ki
ener ge tycz nej pań stwa. W tej chwi li na -
szym naj istot niej szym za da niem jest za -
koń cze nie prac nad ryn kiem mo cy.
Do uzgod nie nia po zo sta ły jesz cze szcze -
gó ły dzia ła nia te go me cha ni zmu. Dzię ki
prze pro wa dzo nym ana li zom wie my, jak
w przy szło ści mo gą kształ to wać się sce na -
riu sze zu ży cia wę gla przez ener ge ty kę za -
wo do wą. Trze ba jed nak pa mię tać, że
na każ dy z roz pa try wa nych sce na riu szy,
a co za tym idzie kształt bi lan su ener ge -
tycz ne go, wpły wa wie le czyn ni ków:
od efek tyw no ści eko no micz nej pro du cen -
tów wę gla i ener gii, przez bez pie czeń stwo
do staw, po po li ty kę kli ma tycz ną. Ten
ostat ni aspekt, wią żą cy się m.in. z re gu la -
cja mi za pro po no wa ny mi w do ku men cie
„Czy sta ener gia dla wszyst kich Eu ro pej -
czy ków”, czy li tzw. pa kie tem zi mo wym
z 2016 r., mo że mieć istot ny wpływ na pro -
wa dze nie po li ty ki ener ge tycz nej przez Pol -

skę. Pa kiet, w wyj ścio wej po sta ci, pro wa -
dzi ł by w per spek ty wie de ka dy do ko niecz -
no ści re zy gna cji przez Pol skę z od two rze -
nia mo cy wy twór czych opar tych na ro dzi -
mych pa li wach, któ re sta no wią gwa ran cję
bez pie czeń stwa wy twa rza nia ener gii elek -
trycz nej i nie za leż no ści elek tro ener ge tycz -
nej. Twar do sto imy na sta no wi sku, że prze -
pi sy pa kie tu po win ny kre ować za sa dy za -
rzą dza nia ryn kiem ener gii, a nie po wie lać
in ne na rzę dzia, ta kie jak sys tem EU ETS.
Uwa ża my rów nież, że po li ty ka de kar bo ni -
za cyj na Unii Eu ro pej skiej wy mu sza pod ję -
cie na fo rum UE dzia łań, ma ją cych na ce lu
obro nę su we ren no ści Pol ski w kształ to wa -
niu po li ty ki ener ge tycz nej pań stwa.

Problemem implikowanym m.in. przez
uchwalenie unijnej konkluzji BAT jest
jakość węgla, a ściślej rzecz ujmując,
zawartość w spalanym surowcu chloru,
rtęci czy związków siarki. Węgiel
z niektórych kopalń nie spełnia przyjętych
norm. Jak sobie z tym poradzić?
Uści śla jąc, kon klu zje BAT (czy li Best
Ava la ible Tech no lo gies) nie na kła da ją
norm ja ko ścio wych na wę giel ka mien ny,

lecz sta no wią zbiór dy rek tyw o emi sjach
prze my sło wych (IED). Bez po śred nio do -
ty czą sek to ra wy twa rza nia ener gii elek -
trycz nej i cie pła ze spa la nia pa liw, a za war -
te w nich wy mo gi emi syj ne są wy zna czo -
ne na pod sta wie po zio mów za no to wa -
nych przy za sto so wa niu naj lep szych sto -
so wa nych obec nie tech nik re duk cji za nie -
czysz czeń. Istot nie, no we pro po zy cje
ogra ni czeń bę dą mia ły nie ko rzyst ny
wpływ na sek tor ener ge ty ki, w szcze gól no -
ści cie płow ni czy któ ry bę dzie zo bo wią za -
ny do wy da nia ko lo sal nych pie nię dzy
na in sta la cje ogra ni cza ją ce emi sję rtę ci,
chlo ru i in nych szko dli wych sub stan cji.
Sek to ry ener ge tycz ny, cie płow ni czy i gór -
ni czy bę dą wspól nie ana li zo wać to za gad -
nie nie i pra co wać nad naj bar dziej efek tyw -
ny mi roz wią za nia mi. Zde cy du ją, czy le -
piej eli mi no wać szko dli we sub stancje
z wę gla na eta pie je go pro duk cji, czy ro bić
to póź niej, na eta pie spa la nia.

Wracając do przyszłości górnictwa, czy
polskie kopalnie będą w stanie sprostać
krajowemu zapotrzebowaniu na surowiec?
Czy jesteśmy skazani na import węgla?
Spe cy fi ka gór nic twa po wo du je, że skut ki
po dej mo wa nych dzi siaj de cy zji od czu -
wal ne są po kil ku la tach. Kry zys z 2013 r.
wy wo łał nad po daż wę gla na ryn ku,
a bran ża bo ry ka ła się nie tyl ko z wy so ki -
mi kosz ta mi, ale też z roz wi nię tym fron -
tem in we sty cyj nym, du ży mi po trze ba mi
fi nan so wy mi i bra kiem środ ków. Pró bu -
jąc wyjść z te go za klę te go krę gu ogra ni -
cza no in we sty cje, owo ce tych de cy zji
zbie ra my obec nie. Za uważ my jed nak, że
stra te gia Pol skiej Gru py Gór ni czej za kła -
da usta bi li zo wa nie wy do by cia na po zio -
mie 30 mln t rocz nie. Oce niam, że plan
ten jest nie tyl ko bar dzo re al ny, ale co naj -
waż niej sze kon se kwent nie re ali zo wa ny.
Spół ka, któ ra po mię dzy 2014 a 2015 r.
zmniej szy ła licz bę ścian z 43 do 36, obec -
nie od bu do wu je fron ty wy do byw cze
i zwięk sza wy daj ność pra cy. Z in for ma cji,
któ re przed ło żył za rząd spół ki wy ni ka, że
ko pal nie wy ko na ją swo je pla ny, a wszel -
kie za le gło ści pro duk cyj ne, któ re się po ja -

wi ły w ostat nich mie sią cach są od ra bia ne.
Być mo że Pol ska bę dzie im por to wać
pew ną ilość wę gla opa ło we go, ale to jest
zwią za ne ze spe cy fi ką na szych za so bów,
a nie nie wy dol no ścią pro du cen tów.

Kolejnym z założeń strategii PGG jest
zapewnienie inwestorom oczekiwanego
zysku. Czy wszystkie kopalnie PGG mają
w przyszłości szansę na osiągnięcie
rentowności?
W biz nespla nie PGG ostroż nie za pi sa no,
że spół ka w 2017 r. osią gnie wy nik „ze ro
plus” i wszyst ko wska zu je na to, że za ło że -
nia te zo sta ną zre ali zo wa ne. Po wtó rzę
jesz cze raz, że już pod ko niec 2016 r.
PGG osią gnę ła wy nik do dat ni i trend ten
kon ty nu owa ny jest tak że w pierw szych
mie sią cach te go ro ku. To są oczy wi ście
do bre in for ma cje, ale pod cho dzi my
do nich bar dzo ostroż nie. Naj waż niej sze,
by spół ka re ali zo wa ła przy ję te ce le. Jed -
nym z nich jest za ło że nie, że wszyst kie ko -
pal nie wcho dzą ce w skład gru py bę dą ren -
tow ne. To ja sne, że nie któ re z nich ra dzą
so bie le piej, a in ne go rzej, ale do ce lo wo
wszyst kie po win ny przy no sić do dat nie
wy ni ki fi nan so we. Po prze ję ciu ko palń
KHW, Pol ska Gru pa Gór ni cza ma
ogrom ny po ten cjał. Mo że pro wa dzić part -
ner skie re la cje z ener ge ty ką i w do sko na ły
spo sób wy ko rzy sty wać ko niunk tu rę
na wę giel oraz wzrost cen su row ca. A co
do zy sku dla in we sto rów, to prze cież ener -
ge ty ka, ko rzy sta ją ca z re gu lar nych do staw
wę gla, ma do kład ny wgląd w plan in we sty -
cyj ny PGG, a bę dąc udzia łow cem po sia -
da wpływ na kre owa nie pew nych zda rzeń.
W ten spo sób osią ga my też re la cję zwrot -
ną po wo du ją cą, że do bra sy tu acja w Pol -
skiej Gru pie Gór ni czej bę dzie po zy tyw nie
od dzia ły wać na spół ki ener ge tycz ne no to -
wa ne na GPW. Po nad to udzia łow cy i ich
or ga ny kor po ra cyj ne oce ni li, że biz ne -
splan PGG się spi na. Gdy by biz ne splan
nie był ra cjo nal ny, ża den zarząd i ra da
nad zor cza, na wet pod prę gie rzem wła ści -
ciel skim, nie pod ję ły by ta kiej de cy zji.

Roz ma wia ła: An na Zych

Cele strategiczne w obszarze finansowym

Jarosław Galusek

• Zapewnienie rentowności
sprzedaży.

• Osiąganie założonego
poziomu zysków.

• Utrzymanie dodatnich
przepływów pieniężnych.

Wzrost EBITDA

2017 r.

1,4
mld zł

2030 r.

2,8
mld zł

Obniżenie jednostkowego gotówkowego kosztu węgla

2017 r.

239
zł/t

2030 r.

203
zł/t

W
W
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Strategia PGG 2017-2030

Rok Polskiej Grupy Górniczej. Kalendarium
12 grudnia 2016 r. – ogłoszono decyzję o przyłączeniu do PGG kopalń
Katowickiego Holdingu Węglowego.
19 grudnia 2016 r. – dzięki połączeniu dołowemu urobek z ruchu Pokój
przekierowany został na ruch Bielszowice.
31 grudnia 2016 r. – wydzielona część kopalni Ruda – Pokój 1 – trafiła
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Węgiel z ruchu Pokój eksploatowany
jest z wykorzystaniem infrastruktury ruchu Bielszowice.
Grudzień 2016 r. – zysk netto PGG wyniósł 35,8 mln zł. Spółka na każdej
tonie zarabiała 1,77 zł. Koszty gotówkowe zmniejszyły się o 14,4 proc.,
czyli 575 mln zł.
Styczeń 2017 r. – PGG poinformowała, że do końca pierwszego półrocza
zamierza zatrudnić 1300 osób.
2 stycznia 2017 r. – przeprowadzono dołowe połączenie ruchów kopalni
ROW: Jankowice i Chwałowice.

6 lutego 2017 r. – rozpoczęły się rozmowy ze stroną społeczną
Katowickiego Holdingu Węglowego w sprawie włączenia kopalń Holdingu
do PGG.
23 lutego 2017 r. – podczas XXV Szkoły Eksploatacji Podziemnej ruch
Jankowice otrzymał tytuł najbezpieczniejszej kopalni w 2016 r.
28 lutego 2017 r. – fuzja KHW z PGG była tematem posiedzenia
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
1 marca 2017 r. – zawarcie umowy społecznej, regulującej 
zasady połączenia spółek, otworzyło drogę do rozmów 
z inwestorami i bankami.
Marzec 2017 r. – prezentacja nowego biznesplanu PGG Komisji
Europejskiej.
29-30 marca 2017 r. – zarząd PGG zawarł porozumienia z inwestorami
i obligatariuszami KHW.

31 marca 2017 r. – w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się
konferencja prasowa, dotycząca przejęcia przez PGG kopalń KHW. 
PGG przejęła od KHW koncesje wydobywcze przekazywanych kopalń.
1 kwietnia 2017 r. – podpisanie umowy notarialnej w sprawie włączenia
kopalń KHW do PGG.
10 kwietnia 2017 r. – PGG poinformowała o zamiarze zakupu 3,7 tys.
aparatów ucieczkowych nowego typu, chroniących drogi oddechowe
górników w sytuacjach zagrożenia.
Do sprzedaży wprowadzone zostało nowoczesne paliwo węglowe
Greenpal.
13 kwietnia 2017 r. – PGG poinformowała, że do końca 2020 r. wyda
na inwestycje 7,2 mld zł.
10 maja 2017 r. – zaprezentowano strategię funkcjonowania spółki
do 2030 r. Opr. Az

Planować realnie, a mierzyć ambitnie
Rozmowa z TOMASZEM ROGALĄ, prezesem Polskiej Grupy Górniczej

Strategia Polskiej Grupy Górniczej,
zaprezentowana podczas Europejskiego
Kongresu Gospodarczego, jest pierwszym
tego typu dokumentem, który zakłada tak
odległą perspektywę czasową. Z czego
wynikało założenie, że dokument ma
obowiązywać do 2030 roku?
Jest to naj dłuż sza i naj bar dziej mia ro daj -
na per spek ty wa, ja ką mo gli śmy przy jąć.
Wszel kie pro gno zy wy kra cza ją ce po -
za 2030 r. by ły by nie rze tel ne, a pla ny
o krót szym ho ry zon cie cza so wym nie
uwzględ ni ły by efek tów sze re gu po zy tyw -
nych prze sła nek, któ re po win ny za ist -
nieć wraz z re struk tu ry za cją i roz wo jem
fir my. Na sze pla ny in we sty cyj ne, do ty -
czą ce roz ci nek po zio mych i pio no wych,
mo der ni za cji za kła dów prze rób ki me -
cha nicz nej wę gla, czy też udo stęp nie nia
okre ślo nych po kła dów, obej mu ją la -
ta 2017-2025. W związ ku z re ali za cją
tych pla nów, pod wzglę dem pro duk cyj -
nym ko lej ne la ta po win ny być cza sem
sta bi li za cji.

Poziom wydobycia węgla założony
w strategii jest niższy niż sygnalizowane
wcześniej plany produkcyjne Grupy. Skąd ta
różnica?
Pod sta wo wym wy znacz ni kiem, któ ry
przy ję li śmy mo de lu jąc ten ob szar na szej
dzia łal no ści, by ło za po trze bo wa nie od -
bior ców na nasz su ro wiec. Pro gno zy za po -
trze bo wa nia na wę giel we ry fi ko wa li śmy
w trzech źró dłach. Te opi nie, wraz z na szy -
mi wła sny mi prze wi dy wa nia mi, da ły pro -
jek cje za war te osta tecz nie w stra te gii. Do -
strze żo ne przez nas zmniej sze nie za po -
trze bo wa nia na wę giel nie jest po ra ża ją ce,
dla te go ostroż nie pla nu je my nie co niż szą
pro duk cję. Za uwa żal ne są na to miast wyż -
sze ocze ki wa nia klien tów do ty czą ce do -
brej ja ko ści wę gla. Od po wia da jąc na ten

im puls pły ną cy z ryn ku, bę dzie my sta ra li
się do star czać klien tom wię cej gi ga dżu li,
a mniej ton.

W strategii Polskiej Grupy Górniczej
wskazano pięć głównych obszarów
aktywności. Co zdecydowało o tym
podziale?
To kla sycz ny po dział przyj mo wa ny w te -
go ty pu do ku men tach. Czte ry z tych ob -
sza rów ge ne ru ją war tość, pią ty pra wi dło -
wo te dzia ła nia mie rzy. W co dzien nej dzia -
łal no ści każ dej fir my su row co wej sfe ry te
się prze ni ka ją. Przy kła do wo, sprze daż mu -
si zdia gno zo wać po trze by klien ta, pro duk -
cja za pew nić pro duk ty za spo ka ja ją ce te
po trze by, a in we sty cje przy go to wać ba zę
nie zbęd ną do pro duk cji. Za sa dy tej ca łej
skom pli ko wa nej ma szy ne rii trze ba jesz cze
uzgod nić z ludź mi, bo tak na praw dę

na koń cu lub po cząt ku każ de go pro ce su
za wsze jest czło wiek. Je że li te re la cje są
pra wi dło we, ma my od po wied nią licz bę
ka dry na od po wied nim po zio mie, to je ste -
śmy w sta nie ca ły ten cykl pro duk cyj ny
zre ali zo wać. Istot ną kwe stią jest rów nież
spo łecz na od po wie dzial ność te go biz ne -
su, któ ra w koń co wym efek cie prze kła da
się na kon kret ne zy ski. Utrzy my wa nie do -
brych re la cji z gmi na mi wy klu cza ry zy ko
pro ble mów ad mi ni stra cyj nych, a dba łość
o zdro wie pra cow ni ków i wa run ki ich pra -
cy po wo du je niż szą ab sen cję cho ro bo wą.
Na ko niec pro ce su po zo sta je ob li cze nie
i po rów na nie te go, co pla nu je my, z tym,
co osią gnę li śmy.

1 kwietnia kopalnie Katowickiego Holdingu
Węglowego zostały włączone w struktury
PGG. Jak przebiega proces integracji?
Przy tak ogrom nych i skom pli ko wa nych
pro ce sach pew ne trud no ści za wsze ma ją
miej sce. Jed nak na tę chwi lę nie wi dzi my
szcze gól nych za gro żeń dla prze bie gu in te -
gra cji. Prze pro wa dza jąc zmia ny w ko pal -
niach KHW, pre fe ru je my me to dę ewo lu -
cyj ną. Ozna cza to, że nie in ge ru je my
w pro ces re struk tu ry za cyj ny, któ ry już zo -
stał tam roz po czę ty. Nie do ko na li śmy
zmian na sta no wi skach dy rek to rów ko -
palń i ich za stęp ców. Pó ki pro ces sca la nia
struk tur prze bie ga zgod nie z za ło że nia mi
za pi sa ny mi w biz ne spla nie, nie chce my
moc no in ge ro wać.

Czy przejęcie zobowiązań Holdingu nie budzi
pana obawy? W przypadku poprzedniczki
PGG – Kompanii Węglowej – przejęcie długu
po poprzednikach stało się „grzechem
pierworodnym” rzutującym na jej losy.
Jest to oczy wi ście zna czą cy ele ment ry -
zy ka, tyl ko że dłu gi na le ży spła cać. Al ter -

na ty wą dla tej po sta wy by ło by do pro wa -
dze nie do upa dło ści dzie sią tek ma łych
przed się biorstw. Gdy by śmy przy ję li agre -
syw ny mo del re struk tu ry za cji i po po stę -
po wa niu upa dło ścio wym uzy ska li umo -
rze nie dłu gów, do pro wa dzi li by śmy do sy -
tu acji, że praw do po dob nie kil ka set firm
by ło by zmu szo nych ogło sić wtór ną upa -
dłość. Trze ba mieć świa do mość ska li od -
dzia ły wa nia gór nic twa na oto cze nie go -
spo dar cze, że by wy obra zić so bie, ja ka to
by ła by fa la. Więk szość z tych firm stra ci -
ła by zdol ność kre dy to wą, a w przy pad ku
upa dło ści tych na szych kon tra hen tów,
któ rzy wy ko nu ją na na szą rzecz ro bo ty
gór ni cze, sa mej PGG gro zi ła by pro duk -
cyj na za paść. Zwróć my też uwa gę
na fakt, że w Eu ro pie nie prze pro wa dza
się tak spek ta ku lar nych pro ce sów upa -
dło ścio wych wiel kich spół ek, któ re ma ją
klu czo we zna cze nie dla go spo dar ki, wła -
śnie ze wzglę du na ich ro lę. Pa trząc
na ten pro blem w ta kich ka te go riach,
spró buj my so bie wy obra zić skut ki ra dy -
kal nych de cy zji. My ślę, że od po wiedź na -
su nie się sa ma.

Jest pan przekonany, że ten biznes
przy obecnych uwarunkowaniach,
przy zagrożeniu pozycji węgla przez pakiet
klimatyczny, czy w końcu pogarszających
się systematycznie warunkach
geologiczno-górniczych, będzie w stanie
spłacić odziedziczone zobowiązania
i jeszcze przynieść zyski inwestorom?
Tak zo sta ło to za pro jek to wa ne. Pro szę za -
uwa żyć, że tak jak w okre sie de ko niunk tu -
ry gór nic two po tra fi ge ne ro wać du że stra -
ty, tak w cza sie ko niunk tu ry umie do brze
za ra biać. Przy ję te przez nas za ło że nia są
re ali stycz ne. Cał kiem czar nych sce na riu -
szy, za kła da ją cych np., że ce na wę gla
spad nie do 30 do la rów ame ry kań skich,
nie ma sen su przyj mo wać, gdyż wów czas,
zgod nie z lo gi ką, mu sie li by śmy za koń czyć
dzia łal ność. Pro wa dze nie biz ne su nie po -
le ga na kar mie niu się pe sy mi zmem, lecz
na tym, by pla no wać re al nie, a mie rzyć
am bit nie.

Am bi cją in we sto rów jest de biut gieł do wy
Pol skiej Gru py Gór ni czej. Wi dzi pan ta ką
moż li wość?
Oczy wi ście, że wi dzę ta ką moż li wość,
z tym że de biut gieł do wy to jest ko lej ny
etap. Na stęp ne dwa la ta bę dą okre sem,
w któ rym mu si my do pro wa dzić fir mę
do sta bil no ści pro duk cyj nej i przy cho do -
wej. Osią gnąć pro duk cyj ne, ja ko ścio we
i ilo ścio we ce le. Gdy pro dukt za pro po no -
wa ny na gieł dzie – czy li zre struk tu ry zo wa -
na fir ma – bę dzie wy so kiej ja ko ści, na le ży
się spo dzie wać wy so kiej ja ko ści skut ków.

Roz ma wia ła: An na Zych

Na procesy
wewnątrz firmy
trzeba patrzeć
przez pryzmat
zatrudnionych
w niej
pracowników.
Celem
funkcjonowania
przedsiębiorstwa
nie powinna być
maksymalizacja
zysków, lecz
osiągnięcie
określonych
wartości. Działanie
w taki sposób, by
wola pracy była
wyzwalana, a nie
wymuszana. 
Trzeba budować
wspólnotę
pracowniczą,
zaangażowaną
w realizację celów
oraz świadomą
szans i zagrożeń.

Prof. JAN WOJTYŁA,
przewodniczący rady nadzorczej

Polskiej Grupy Górniczej

Główne cele strategiczne

Sprzedaż

Produkcja

Finanse

Pracownik

Ochrona
środowiska

Dostosowanie
oferty
produktowej do
indywidualnych
potrzeb klientów.

Neutralizacja
oddziaływania
na środowisko
i efektywne
wykorzystanie
kopalin
towarzyszących.

Zapewnienie
wysokich
kompetencji
zawodowych.

Doskonalenie
technologii
produkcyjnych
oraz wzrost
efektywności.

Zapewnienie
inwestorom
oczekiwanej
stopy zwrotu.

Bar tło miej Szo pa
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Wykorzystamy potencjał,
zaspokoimy oczekiwania klientów
Rozmowa z ADAMEM HOCHUŁEM, wiceprezesem Polskiej Grupy Górniczej ds. sprzedaży

Częścią strategii Polskiej Grupy Górniczej,
którą niedawno przedstawili prezes Tomasz
Rogala i przewodniczący rady nadzorczej
Jan Wojtyła, jest strategia sprzedaży.
Roz mo wa o stra te gii funk cjo no wa nia fir my
przed jej osta tecz nym wdro że niem jest
trudna. Wy pra co wa na przez spe cja li stów
kon cep cja sta no wi know-how, któ re zo sta -
nie zwe ry fi ko wa ne przez re alia ryn ku i któ -
re z za in te re so wa niem ob ser wo wa ne bę -
dzie przez kon ku ren cję PGG. Stąd w roz -
mo wie o no wej stra te gii ryn ko wej mo że my
po ru szać się je dy nie po po wierzch ni za ło -
żeń pro jek tu bez za głę bia nia się w treść po -
szcze gól nych roz wią zań, z po mo cą któ -
rych chce my osią gnąć na sze ryn ko we ce le.
War to pa mię tać, że ry nek wę gla funk cjo nu -
je na po dob nych za sa dach jak każ dy z ryn -
ków dóbr prze my sło wych, a do dat ko wą,
wy róż nia ją cą go ce chą jest ko niecz ność
uwzględ nie nia we wszel kich dzia ła niach
new ral gicz ne go ele men tu, ja kim jest współ -
od po wie dzial ność za bez pie czeń stwo ener -
ge tycz ne. W PGG ten im pe ra tyw trak tu je -
my rów nie po waż nie jak po czu cie od po -
wie dzial no ści za po wie rzo ny ma ją tek i los
kil ku dzie się cio ty sięcz nej za ło gi na sze go
przed się bior stwa. Stra te gia mar ke tin go wa
spół ki uwzględ nia za an ga żo wa nie każ de go
z pra cow ni ków, bo prze cież to ich pra ca
osta tecz nie zde cy du je o tym, czy od nie sie -
my ryn ko wy suk ces, czy też nie.

Po przejęciu kopalń KHW, Polska Grupa
Górnicza jest potentatem na krajowym rynku.
Część sprze da ży bę dzie my re ali zo wać
na ryn kach ościen nych ze wzglę du na ren -
tę geo gra ficz ną, jed nak klu czo wy w dro dze
do suk ce su Pol skiej Gru py Gór ni czej jest
ry nek we wnętrz ny. Po zo sta jąc więc na ryn -
ku kra jo wym, pa mię tać na le ży, że środ ki
od dzia ły wa nia na ukształ to wa ną wie lo let -
nią prak ty ką prze strzeń go spo dar czą nie

mo gą się zmie nić z dnia
na dzień. Ba! Je stem
wręcz prze ko na ny, że
gdy by na gle za fun do -
wać na szym klien tom
mar ke tin go we „fa jer -
wer ki”, to za miast
ocze ki wa nych re zul -
ta tów, na ra zi li by śmy
się na śmiesz ność. Stąd
też w na szych pla nach
za war li śmy in ten cję
uspo ko je nia re la cji

z klien ta mi. Ta kie upo rząd ko wa nie re la cji
po win no być fun da men tem ryn ku pa liw.
Tak więc pro po nu je my na byw com na sze -
go wę gla no we otwar cie, stwo rze nie re la cji
opar tych na od two rze niu i uwspół cze śnie -
niu re guł współ pra cy, któ re przez dzie się -
cio le cia słu ży ły gór nic twu i użyt kow ni kom
wę gla. Nie bę dzie to pró ba bez po śred nie -
go po wro tu na utar te ścież ki, ale zbu do wa -
ne na no wych za sa dach współ dzia ła nie
rów nych part ne rów. Ze swej stro ny mo że -
my za gwa ran to wać, że za rów no w kon cep -
cjach pro duk to wych, jak i sprze da żo wych
go to wi je ste śmy do ela stycz no ści i uwzględ -

nia nia na bie żą co zmien nych
ocze ki wań na szych do -

tych cza so wych i no wych
klien tów.

Jakie segmenty rynku
są istotne z waszego
punktu widzenia?
My śląc o ulo ko wa niu
na trud nym ryn ku

trzy dzie stu mi lio nów
ton wę gla rocz nie, mu sie -
li śmy zwró cić uwa gę

na ocze ki wa nia każ de -

go z ak tyw nych i po ten cjal nych na byw ców
ofe ro wa nych przez nas pro duk tów. W re -
zul ta cie swo je miej sce w na szej stra te gii
zna la zły pod mio ty z du żej ener ge ty ki, ale
rów nież cie płow nic two, klien ci z sek to ra
prze my sło we go, rze mio sło, rol nic two
i – rów nie waż ne dla gór nic twa – go spo dar -
stwa do mo we wy ko rzy stu ją ce pa li wa wę -
glo we do ce lów grzew czych. Wła śnie ta ki
kom plet ny port fel klien tów jest nam nie -
zbęd ny i ma my na dzie ję, że na byw cy wę gla
po dob nie do nas uwa ża ją, że gór nic two jest
im po trzeb ne.

W obec nych cza sach han del wę glem nie jest
ła twy...
Zda je my so bie spra wę z nie by wa łej pre sji
de kar bo ni za cyj nej wy wie ra nej na wszyst -
kich użyt kow ni ków wę gla, ale ma my na -
dzie ję, że zdą ży my uświa do mić spo łe -
czeń stwu, że wę giel nie jest złym pa li wem,
że pro ble my z wę glem wy ni ka ją ze złych
spo so bów je go wy ko rzy sta nia. Stąd
w stra te gii kon cen tra cja na zin dy wi du ali -
zo wa nej ofer cie pro duk to wej i edu ka cji.
Moż li wo ści wy ko rzy sta nia po ten cja łu za -
so bo we go i tech nicz no -tech no lo gicz ne go
po zwa la ją nam na od po wie dzial ne przy ję -
cie za ło że nia, że je ste śmy go to wi zre ali zo -
wać każ de ra cjo nal ne za mó wie nie klien -
tów. Je śli zaś idzie o edu ka cję, to miej my
świa do mość, że dla wie lu osób spo za sek -
to rów ener ge tycz nych i gór ni czych, wę -

giel to po pro stu roz kru szo na, czar na ska -
ła, któ rą wrzu ca się do pa le ni ska. Chce my
ten wi ze ru nek wę gla zmie nić i pro ce sa mi
edu ka cyj ny mi obro nić po zy cję wy so ko ja -
ko ścio wych pa liw wę glo wych, szcze gól nie
na skom pli ko wa nym ryn ku ko mu nal no -
-by to wym.

Po krakowskiej i małopolskiej uchwalono
śląską uchwałę antysmogową. Dziś nikt nie
zastanawia się nad prawdziwymi
przyczynami smogu. Przyjęło się, że skoro
piec jest węglowy, to winny jest węgiel.
Z nie po ko jem, acz kol wiek bez lę ku ob -
ser wu je my, jak sa mo rzą dy przyj mu ją
uchwa ły an ty smo go we, nie uwzględ nia jąc
kwe stii ubó stwa ener ge tycz ne go, ba ga te -
li zu jąc kwe stie roz wo ju tech nik spa la nia
i ja ko ści no wo cze snych pa liw sta łych.
Ma my na dzie ję, że po przez na sze za an ga -
żo wa nie, ten pro ces cho ciaż w czę ści
spro fe sjo na li zu je my. Nie ma my za mia ru
sta nąć przed sa mo rzą da mi bez ar gu men -
tów, wśród nich za naj sil niej sze uzna je -
my: de dy ko wa ne do sek to ra ko mu nal no -
-by to we go pa li wa pro eko lo gicz ne, w tym
mar ko we pa li wa PGG, oraz re la tyw nie ni -
ski koszt wy two rze nia ener gii z wę gla.
W pro ce sie upo rząd ko wa nia ryn ku wę gla
zna czą cą ro lę ode grać mo gą pro ce do wa -
na usta wa o ja ko ści pa liw sta łych i przy -
go to wy wa ne prze pi sy wy ko naw cze do te -
go ak tu praw ne go.

Waż nym za ło że niem za war tym w stra te gii
PGG jest roz sze rze nie i za cie śnie nie współ -
pra cy z sze ro kim spek trum in te re sa riu szy.
To już nie tyl ko sa mo rzą dy lo kal ne, ale rów -
nież śro do wi ska na uko we.
Wie my, że tam też dzie je się wie le cie ka -
wych rze czy, któ re osta tecz nie mo gą od -
wró cić an ty wę glo wy trend. Nie oba wia my
się rów nież me ry to rycz ne go dia lo gu ze śro -
do wi ska mi eko lo gicz ny mi. Bę dzie my więc
po szu ki wać płasz czyzn, na któ rych moż li -
we bę dzie po go dze nie in te re sów wie lu śro -
do wisk wpły wa ją cych na ry nek i współ -
kształ tu ją cych ry nek pa liw wę glo wych.

Pod su mo wu jąc, chcę pod kre ślić, że
am bi cją Za rzą du, ale rów nież pra cow ni -
ków spół ki jest mo der ni za cja ryn ku wę -
gla, jed nak bez udzia łu na szych klien tów

pro ces ten bę dzie nie wy ko nal ny. Za tem
sta wia my na mar ke ting re la cyj ny i opty -
mal ną ela stycz ność ko ope ru ją cych stron.
Wę giel jest do brem, z któ re go na le ży
umie jęt nie ko rzy stać. Na si klien ci w zde -
cy do wa nej więk szo ści o tym wie dzą i ra -
cjo nal nie wy ko rzy stu ją ofe ro wa ne przez
nas pa li wa. Je śli tyl ko na byw cy na szych
pro duk tów nie bę dą pod da wa ni nad mier -
nym re gu la cjom praw nym, je śli ogra ni czy
się uprzywilejowaną pozycję in nych niż
wę giel no śni ków ener gii, to wę giel na ryn -
ku pa liw się obro ni, a ocze ki wa nia i wy ma -
ga nia współ cze snych klien tów wy mu szą
mo der ni za cję pro ce sów ryn ko wych.

Przygotował: Jarosław Galusek

Pełna gama sortymentów SKLEP INTERNETOWY:

Wygodnie, z dostawą do domu
Poza sklepem internetowym, który
przebojem wdarł się na rynek paliw
kwalifikowanych, Polska Grupa
Górnicza prowadzi detaliczną sprzedaż
węgla bezpośrednio w kopalniach
spółki, a także za pośrednictwem
Autoryzowanych Sprzedawców PGG.
Kopalnie PGG, których liczba 
od 1 maja 2017 roku powiększyła się
o zakłady Katowickiego Holdingu
Węglowego, oferują pełną paletę
węglowego sortymentu, od kostki
i orzecha, przez ekogroszki,

po wysokiej jakości miały
energetyczne.
Węgiel z kopalń PGG można również
kupić u Autoryzowanych Sprzedawców,
którzy współtworzą i zaopatrują sieć
składów opałowych praktycznie
na terenie całego kraju, a oferowany
wachlarz produktów dopasowany jest
do potrzeb lokalnego klienta. Status
Autoryzowanego Sprzedawcy
posiadają firmy spełniające określone
warunki, które cechuje fachowość,
rzetelność i dbałość o dobro klienta.

Polska Grupa Górnicza jako pierwsza wśród
wiodących producentów węgla w Polsce
rozpoczęła detaliczną sprzedaż węgla przez
internet. Sklep działający pod głównym adresem
spółki – www.pgg.pl – oferuje workowane
paliwa kwalifikowane do ogrzewnictwa
indywidualnego: ekogroszek Retopal i ekomiał
Greenpal.
Popularność tego sposobu sprzedaży jest tak
wielka, że jedynym ograniczeniem są możliwości
linii do paczkowania Retopalu. Nic dziwnego:
zamiast wizyty w składzie węglowym, wystarczy

wizyta na stronie internetowej, która umożliwia
także płatność. Cena dostawy jest taka sama
na terenie całego kraju, a zamówiony węgiel
dotrze do klienta najpóźniej trzy dni
po zaksięgowaniu płatności.
Retopal to ekogroszek o uziarnieniu 6-25 mm
i wartości opałowej 24-26 MJ/kg. Pakowany jest
w wygodne 25-kilogramowe worki. Na palecie
jest 750 kg (30x25 kg).
Greenpal to ekomiał o uziarnieniu 0-20 mm
i wartości opałowej 23-24 MJ/kg. Pakowany jest
w jednotonowe „big bagi”.
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Rynkowa struktura sprzedaży węgla PGG

n energetyka zawodowa

n ciepłownictwo i przemysł

n rynek komunalno-bytowy

n koksownie
(sprzedaż krajowa 

łącznie 86,3%)

n eksport

Kwalifikowane
paliwa PGG

Możemy zagwarantować, 
że zarówno w koncepcjach
produktowych, jak
i sprzedażowych gotowi
jesteśmy do elastyczności
i uwzględniania na bieżąco
zmiennych oczekiwań naszych
dotychczasowych i nowych
klientów.
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Inwestycje w latach 2017-2030
W latach 2017-2030 Polska Grupa Górnicza przeznaczy na inwestycje
średnio 1,7 mld zł rocznie. Blisko połowa tej kwoty to koszty wyrobisk
ruchowych. Priorytetem są przedsięwzięcia i zadania związane
z przygotowaniem frontu wydobywczego dla utrzymania wymaganych
zdolności produkcyjnych kopalń oraz poprawy jakości węgla, by
dostosować go do wymagań klientów.
Szczególny nacisk kładziony jest na poprawę stanu bezpieczeństwa
i warunków BHP w kopalniach, w tym na rozwój systemów monitoringu
zagrożeń naturalnych oraz modernizację i rozbudowę systemów
odmetanowania kopalń. Planowane działania obejmują także inwestycje
przyczyniające się do poprawy warunków pracy i efektywniejszego
wykorzystania czasu pracy, poprzez rozwój systemów klimatyzacji dołowej
lokalnej i grupowej oraz rozbudowę układów przewozu ludzi na stanowiska
pracy i transportu materiałów.
Aby wykorzystać w optymalny sposób majątek produkcyjny, planuje się
modernizację i wymianę zużytych technicznie i technologicznie maszyn

i urządzeń górniczych. Zakłada się także zwiększanie gospodarczego
wykorzystania metanu do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
w instalacjach własnych.

WŚRÓD KLUCZOWYCH INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH PRZEZ PGG
ZNAJDUJĄ SIĘ: 

Kopalnia Piast-Ziemowit 
• udostępnienie złoża Imielin Północ – realizacja 2019-2026; 

nakłady 445,2 mln zł
Kopalnia ROW Ruch Chwałowice, Ruch Jankowice
• budowa poziomu 880 – realizacja 2012-2030; nakłady 450,5 mln zł
• pogłębianie szybu 8 z poz. 731 m do 1104 m – realizacja 2009-2024;

nakłady 229,4 mln zł
• rozbudowa zakładu przeróbki mechanicznej węgla – realizacja 2017-

2028; nakłady 28,4 mln zł

Kopalnia ROW Ruch Rydułtowy
• budowa poziomu 1150 – realizacja 2014-2022; nakłady 56,6 mln zł
• zbrojenie szybu Leon IV do poz. 1211 m po uprzednim

zgłębieniu – realizacja 2013-2018; nakłady 91,6 mln zł
Kopalnia Mysłowice-Wesoła
• kompleksowe udostępnienie partii C – realizacja 2014-2025; nakłady 176,5 mln zł
• modernizacja szybu W-II oraz przebudowa stacji wentylatorów

głównych – realizacja 2021-2024; nakłady 43 mln zł
Kopalnia Murcki-Staszic 
• zakończenie budowy szybu VII i uruchomienie

poz. 1080 m – realizacja 2017-2022; nakłady 315 mln zł 
• modernizacja zakładu przeróbki mechanicznej węgla – realizacja

2012-2019; nakłady 101,2 mln zł
Kopalnia Bolesław Śmiały
• modernizacja węzłów technologicznych w zakładzie przeróbki

mechanicznej węgla – realizacja 2013-2028; nakłady 24,8 mln zł

Pogłębienie szybu Leon IV Zespolenie Bielszowic i Pokoju Połączenie Jankowic i Chwałowic
W sierp niu 2016 r. w ko pal ni ROW
(ruch Ry duł to wy) za koń czy ło się po głę -
bia nie szy bu Le on IV – na zdję ciu.
Umoż li wi ło to roz po czę cie prac zbro je -
nio wych zwią za nych z uru cho mie niem
per spek ty wicz ne go po zio mu 1150 m.
Dzię ki te mu ko pal nia ROW zy ska moż li -
wość eks plo ata cji naj bar dziej obie cu ją -
cych złóż wę gla, w tym po kła du 713/1-
2 oraz 712/1-2. Szy bem Le on IV bę dzie

od by wał się trans port lu dzi oraz ma te -
ria łów, co po zwo li znacz nie skró cić
czas do tar cia za łóg gór ni czych
do ścian i wy dłu żyć czas efek tyw nej
pra cy. Uru cho mie nie po zio mu 1150 m
po cząt ko wo pla no wa no w pierw szej
po ło wie 2018 r., ale PGG za mie rza
przy spie szyć ten ter min, tak aby eks -
plo ata cja wę gla ru szy ła w po ło -
wie 2017 r. Az

19 grud nia 2016 r. w ko pal ni Ru da roz po -
czął się pierw szy etap prze ka zy wa nia ca -
ło ści urob ku z ru chu Po kój na ruch Biel -
szo wi ce. Pro ces ten zo stał umoż li wio ny
dzię ki wy drą że niu po chyl ni od staw czej
w po kła dzie 418, łą czą cej wy ro bi ska po -
mię dzy ru cha mi ze spo lo nej ko pal ni. Po -
cząt ko wo Biel szo wi ce przej mu ją 7 tys. t

urob ku na do bę, by w cią gu krót kie go
cza su osią gnąć po ziom 9,1 tys. t na do bę.
Po łą cze nie tech no lo gicz ne po zwo liło
m.in. na zmniej sze nie kosz tów ener gii,
ma te ria łów i re mon tów, zmniej sze nie
kosz tów usług firm ob cych oraz wy od -
ręb nie nie zbęd ne go ma jąt ku nie pro duk -
cyj ne go i prze ka za nie go do SRK. Az

W styczniu 2017 r. zakończone zostało
podziemne połączenie Jankowic
i Chwałowic – ruchów kopalni ROW.
Na zdjęciu – miejsce połączenia obu
ruchów. Koszt inwestycji, która
realizowana była przez półtora roku,
wyniósł 26 mln zł. Dzięki jej realizacji
sumaryczne dobowe wydobycie w obu
ruchach wyniesie 19,1 tys. t. Same
Jankowice produkować będą 12,5 tys. t
węgla netto, natomiast produkcja
Chwałowic wyniesie 6,6 tys. t. Część

węgla z drugiego z ruchów
wzbogacana będzie w zakładzie
przeróbki mechanicznej węgla
w Jankowicach, do klasy minimum
23 MJ. Połączenie technologiczne
pozwoli m.in. na rezygnację z ciągnienia
urobku w wozach, likwidację transportu
kołowego urobku oraz rezygnację
z funkcjonowania ładowni
oddziałowych i przerzutu
międzypoziomowego urobku w ruchu
Chwałowice. Az

Z realizacją inwestycji zapoznali się: od lewej – prezes PGG Tomasz
Rogala, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz dyrektor
kopalni Ruda Michał Piecha.

Przede wszystkim dostęp do zasobów
Strategia Polskiej Grupy Górniczej zakłada ustabilizowanie
wydobycia na średniorocznym poziomie 30 mln t. Czy jest
to założenie bezpieczne?
Uwa żam, że jest to re al ne. Uwzględ nia jąc moc na -
szych ko palń, do stęp do zło ża i per spek ty wę udo -
stęp nie nia no wych za so bów, uwa ża my, że przez na -
stęp nych pięt na ście lat po win ni śmy utrzy mać wy do -
by cie tej wiel ko ści. Po cząt ko wo pro duk cja po win -
na utrzy mać się na nie co wyż szym po zio mie niż
wska za ne 30 mln t rocz nie, na stęp nie za cznie nie co
spa dać. Zda je my so bie spra wę z fak tu, że wraz
z uno wo cze śnia niem in fra struk tu ry tech nicz nej za -
po trze bo wa nie ener ge ty ki za wo do wej na wę giel bę -
dzie ma leć. Po dob na sy tu acja bę dzie mia ła miej sce
w cie płow nic twie, bo wiem nie ob ser wu je my sy tu -
acji, w któ rych mia sta i gmi ny, de cy du jąc się na bu -
do wę no wej cie płow ni, in we sto wa łyby w roz wią za -
nia opar te na wę glu. Po wsta ją ce cie płow nie ko mu -
nal ne za si la ne są z re gu ły ga zem. Po ta kie roz wią za -
nia się ga ją rów nież obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej,
szpi ta le czy szko ły. Każ da prze pro wa dza na mo der -
ni za cja po wo du je, że tra ci my po ten cjal nych klien -
tów. Na to miast, je śli cho dzi o sek tor od bior ców in -
dy wi du al nych, to je ste śmy prze ko na ni, że za wsze
znaj dzie się gru pa klien tów, któ ra ze wzglę du na ce -
nę pa li wa bę dzie pre fe ro wa ła wę giel. Pro gno zu je my,
że ten spo sób ogrze wa nia bę dzie przez na stęp nych
kil ka na ście lat naj tań szy.

Spółka surowcowa, aby zapewnić sobie przyszłość, musi
zagwarantować sobie dostęp do zasobów. Jakie plany ma
w tym obszarze PGG?
Klu czo wym za ło że niem jest sys te ma tycz ne od twa rza -
nie do stę pu do zło ża. Za so by ope ra tyw ne PGG to
obec nie po nad 1,7 mld ton, zgod nie z na szy mi pla na -
mi, ma ją wzro snąć o 261 mln t. Naj bliż szą in we sty cją
jest udo stęp nie nie zło ża Imie lin Pół noc, to tak że wa ru -

nek dal sze go ist nie nia ru chu Zie mo -
wit, któ ry za kil ka lat sczer pie swo je
za so by. Ska la tej in we sty cji, któ rą
roz po cząć mu si my od za ku pu
grun tu, jest po rów ny wal na z bu -
do wą no wej ko pal ni. Udo stęp nie -
nie od by wać się będzie upa do wy mi
z po wierzch ni, a po wsta ją ce wy ro -
bi ska po wią za ne bę dą z in fra struk -
tu rą pod ziem ną ru chu Zie mo wit.

Zło że jest per spek ty wicz ne?
Cha rak te ry zu je się sto -
sun ko wo ko rzyst -
nym za le ga niem,
na re la tyw nie nie -
wiel kiej głę bo ko -
ści. Po kła dy są
do syć gru be,
na to miast wę -
giel ja ko ścio -
wo zbli żo ny
jest do su row -
ca eks plo ato wa ne go przez ko pal nię Piast -Zie mo wit.
Je go ja kość nie jest wpraw dzie naj wyż sza, ale po od -
po wied nim wzbo ga ce niu z po wo dze niem jest wy ko -
rzy sty wa ny przez ener ge ty kę. Mie sza nie z wę glem
pro du ko wa nym przez ko pal nie Murc ki -Sta szic i My -
sło wi ce -We so ła po zwo li na pro du ko wa nie pa li wa
speł nia ją ce go wy ma ga nia klien tów.

Ko lej ne po le, w któ re za mie rza wejść PGG, to Śmi ło wi ce?
To na sze po le re zer wo we, ja ko że eks plo ata cja za so -
bów ru chu Biel szo wi ce po trwa jesz cze kil ka na ście lat.
Do dat ko wo po łą cze nie z Ha lem bą po zwo li na wy bra -
nie wę gla z fi la ra, któ ry znaj du je się pod zli kwi do wa -
ną elek trow nią. Uwzględ nia jąc do dat ko wo wę giel za -

le ga ją cy w par tii K ru chu Ha lem ba, Biel szo wi ce
ma ją za pew nio ny sta bil ny do stęp do za so bów.
Śmi ło wi ce bez po śred nio przy le ga ją do obec -
nie eks plo ato wa ne go ob sza ru. Atu tem te go

zło ża jest do brej ja ko ści wę giel, jed nak – aby
do nie go do trzeć – ko niecz ne jest wy ko na -
nie otwo ru wiel ko śred ni co we go z dna szy -

bu VI i do pro wa dze nie świe że go po wie trza
na po ziom 1200. Szyb VI bę dzie peł nił funk cję

trans por to wą, jak do tąd, do głę bo ko ści 1000 m.
Od ci nek po głę bio ny wy ko rzy sty wa ny bę dzie

je dy nie do wen ty la cji. Obok te go po głę -
bie nia, od stro ny Biel szo wic na le -

ży wy ko nać po chyl nię, któ ra
w pierw szej ko lej no ści

pro wa dzić bę dzie
pod szyb, a na stęp -
nie po zwo li na roz -
cin kę po la. Sza cu je -
my, że udo stęp nie -
nie Śmi ło wic na stą -
pi po 2025 r.

A zło że Za Ro wem Bełc kim?
To zło że jest przy szło ścią ko pal ni Bo le sław Śmia ły, któ -
ra po wo li sczer pu je swo je za so by. Za kład w pierw szej
ko lej no ści się gnie po zło że Ła zi ska, któ re eks plo ato wa -
ne bę dzie przez kil ka ko lej nych lat. Nie moż na jed nak
nie brać pod uwa gę, że byt Bo le sła wa Śmia łe go w du -
żej mie rze uza leż nio ny jest od funk cjo no wa nia Elek -
trow ni Ła zi ska. Je że li elek trow nia prze pro wa dzi mo -
der ni za cję, Bo le sław Śmia ły bę dzie dla niej na dal na tu -
ral nym do staw cą. Je że li ener ge ty ka od stą pi od te go
pro jek tu, tak że wej ście w zło że Za Ro wem Bełc kim bę -
dzie ana li zo wa ne, bo wiem w ta kiej sy tu acji wę giel mo -
że być wpraw dzie trans por to wa ny do in ne go od bior cy,
ale je go kosz ty wzro sną.

Ostat nie zło że uwzględ nio ne w stra te gii PGG to Murc ki
Głę bo kie.
W Ko pal ni Murc ki -Sta szic eks plo ata cja wy so ko ka -
lo rycz ne go wę gla, zu ży wa ne go przede wszyst kim
przez od bior ców ko mu nal nych, pro wa dzo na jest
do głę bo ko ści 1000 m. Wy da je się uza sad nio ne, by
z uwa gi na bar dzo do bre po kła dy gru py 500 udo -
stęp nić zło że do po zio mu 1300. Obec nie je ste śmy
na eta pie roz po zna wa nia te go zło ża, ale rów no cze -
śnie roz ci na my par tię C, z po kła da mi 501 i 510. Pra -
ce pro wa dzo ne są rów no le gle od stro ny We so łej
i Sta szi ca.

Spół ka pla nu je roz wój wy do by cia wę gla kok su ją ce go?
Ma my ogra ni czo ne moż li wo ści w tym za kre sie. Wę -
giel kok su ją cy wy stę pu je w Biel szo wi cach, Mar ce lu
i Ry duł to wach, a su ro wiec z Ha lem by ma znacz nie
gor sze pa ra me try. We wszyst kich przy pad kach jest to
wę giel ty pu 34, ga zo wo -kok so wy, któ ry nie sta no wi
ba zy do pro ce su kok so wa nia i jest je dy nie do dat kiem
do mie sza nek. Gdy na ryn ku bra ku je wę gla kok su ją -
ce go, jest chęt nie ku po wa ny, je że li po ja wia ją się nad -
wyż ki, od bior cy za czy na ją być wy bred ni. Nie co więk -
szym za in te re so wa niem, ze wzglę du na ni ską za war -
tość flu oru, cie szy się wę giel z Biel szo wic. W tym wy -
pad ku roz wi ja my se lek tyw ną eks plo ata cję i wzbo ga -
ca nie.

Czy Pol ska Gru pa Gór ni cza my śli o bu do wie no wych ko -
palń?
Przed się wzię ciem po rów ny wal nym z bu do wą no wej
ko pal ni jest udo stęp nie nie zło ża Imie lin Pół noc. Pro -
jekt bu do wy ko pal ni w Lu bel skim Za głę biu Wę glo wym
zo stał na ra zie za mro żo ny. Kon kret nych pla nów bu do -
wy in nych za kła dów w tej chwi li nie ma.

Roz ma wia ła: An na Zych
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Polska Grupa Górnicza zapowiada,
że zaplanowane na najbliższe lata
inwestycje przeprowadzi z własnych
środków. Jak to możliwe
w kontekście obecnej sytuacji
finansowej spółki?
Śred nio rocz ny ca pex (z ang. wy dat -
ki in we sty cyj ne na roz wój) ma
kształ to wać się na po zio mie 1,7 mld
zł. Za kła da my, że już od te go ro ku
fir ma uzy ska do dat ni wy nik fi nan -
so wy, któ ry uwzględ nia amor ty za -
cję. W dwóch pierw szych la tach wy -
dat ki in we sty cyj ne bę dą nie znacz -
nie wyż sze od od pi su amor ty za cyj -
ne go. W tej sy tu acji sko rzy sta my
z pie nię dzy, któ re po wie rzy li nam
in we sto rzy -udzia łow cy. Oni mo gą
mieć oba wy o wła ści we wy ko rzy sta -
nie tych środ ków, dla te go obok za -
ufa nia po trzeb na jest ści sła kon tro -
la. Do kład nie spraw dza nas stro -
na spo łecz na, ma my bar dzo sil ną
ra dę nad zor czą, któ rą wspo ma ga
ko mi tet mo ni to ru ją cy – biu ro nie za -
leż nych ana li ty ków i ze wnętrz ny
do rad ca, wy bra ny w prze tar gu.
W tle jest jesz cze ra da in we sto rów,
któ ra we ry fi ku je pra cę swo ich
człon ków w ra dzie nad zor czej
PGG.

Nie za wie le te go pa trze nia na rę ce?
Kry ty ki nie trze ba się bać, tyl ko
przyj mo wać ją ja ko czyn nik twór -
czy. Ma wia się, że ja ko gór nic two je -
ste śmy szcze gól nym biz ne sem.
Uwa żam, że ta kim jak wszyst kie.
Za sa dy biz ne so we są iden tycz ne
jak gdzie in dziej! To mit, że in sty tu -
cje fi nan so we nie ro zu mie ją gór nic -
twa. Ję zyk ko mu ni ka cji jest ten
sam: to kod liczb, wskaź ni ków, ra -
por tów fi nan so wych i al bo te licz by

się bi lan su ją, al bo fir ma upa da. Ca łe
ży cie sły szę w na szej bran ży, że cze -
goś nie da ło się prze wi dzieć, bo ma -
my trud ne wa run ki geo lo gicz ne. To
są po pro stu ry zy ka dzia łal no ści go -
spo dar czej i trze ba ni mi od po wied -
nio za rzą dzać! Za sto so wać pew ne -
go ro dza ju nad mia ro wość, np. re -
zer wo we ścia ny wy do byw cze. Pew -
nie, że każ dy chciał by mieć ich dwa
ra zy ty le, co fe dru ją cych. Ale w biz -
ne sie mu si my zna leźć mą dry ba lans
mię dzy po trze bą a moż li wo ścia mi.
Do kład nie wy li czyć opła cal ność re -
zer wy. Prze pro wa dzo ne ana li zy po -
zwo li ły nam to już zro bić dla każ dej
z ko palń ze spo lo nych od dziel nie.

Skąd pochodzić będą pieniądze
na inwestycje w kopalniach
przejętych od KHW?
To środ ki, któ re spół ka otrzy ma
w ra mach do ka pi ta li zo wa nia w kwo -
cie 1 mld zł na pod wyż sze nie ka pi ta -
łu za kła do we go. Zo sta ną prze zna -
czo ne w ca ło ści na in we sty cje w ak -
ty wach prze ję tych od KHW. Na kła -
dy te w cią gu dwóch naj bliż szych lat
ma ją peł ne po kry cie w otrzy ma nych
do ka pi ta li zo wa niach. Oczy wi ście
pie nię dzy nie da się wy od ręb nić
z ca łej pu li środ ków, któ ry mi dys po -
nu je my, nie są prze cież zna czo ne.

Nie moż na zgro ma dzić ich na od -
dziel nym ra chun ku. We ry fi ka cją
tych obiet nic bę dzie po pro stu re ali -
za cja pla nu in we sty cyj ne go.

Ja ki jest po mysł PGG na re for mę
sys te mu wy na gra dza nia za ło gi?
Za le ży nam na grun tow nej zmia nie
do tych cza so we go po dej ścia w no -
wym ukła dzie zbio ro wym. To kwe -
stia pew nej uczci wo ści, bo za więk -
szy wkład pra cy trze ba za ło dze od -
po wied nio wy na gro dzić. Klu czem
jest sprzę że nie zwrot ne: bę dą lep sze
wy ni ki, wię cej zo sta nie do po dzia łu.
Nie tyl ko dla in we sto rów (bo o nich
ni gdy nie moż na za po mi nać), ale
tak że dla pra cow ni ków. W tej spra -
wie wy gry wać mu szą wszy scy. Ma -
my już wy zna czo ne ka mie nie mi lo -
we, czy li wy ra żo ne w licz bach war -
to ści wy ni ków w po szcze gól nych la -
tach. Roz li czać bę dzie nas ra da
nad zor cza, my roz li czy my dy rek cje
ko palń (ich wy na gro dze nia są uza -
leż nio ne od wy ni ków). Wresz cie
wy na gro dze nie pra cow ni ka też trze -
ba bę dzie uza leż nić od wy ni ków je -
go pra cy oraz od re zul ta tów spół ki.

Jakie znaczenie finansowe mają
nowe modele biznesowe w PGG, 
np. zespalanie kopalń?

Łą cze nie ko palń nie jest ce lem sa -
mym w so bie. Ce lem jest stwo rze -
nie opty mal ne go mo de lu funk cjo -
no wa nia spół ki. Przy kła dem jest
po łą cze nie Jan ko wic z Chwa ło wi -
ca mi, któ re tyl ko dzię ki wspól ne mu
za kła do wi prze rób cze mu da nam
rocz nie ok. 50 mln zł oszczęd no ści.
Za uwa ży li śmy, że na sze za kła dy
prze rób cze są wy ko rzy sta ne śred -
nio je dy nie w 58 proc. Po sta no wi li -
śmy pod nieść ten wskaź nik o 20
proc. i za czy na my mo der ni zo wać
za kła dy, zwięk sza jąc ich zdol no ści
pro duk cyj ne oraz ogra ni cza jąc ich
licz bę (m.in. w ko pal ni Ry duł to -
wy – oszczęd no ści na po zio mie 30
mln zł rocz nie). Wi docz ny efekt fi -
nan so wy po tra fi przy nieść wie le
drob nych dzia łań. W 2017 r.
na takich ini cja ty wach za osz czę dzi -
my aż 660 mln zł. Jesz cze przed po -
łą cze niem KHW z PGG wdro ży li -
śmy po nad trzy sta tzw. ini cja tyw
opty ma li zu ją cych. Chce my po wie -
lić ten mo del na wszyst kie ko pal nie
PGG i za sto so wać go w sfe rze pro -
duk cji, wy daj no ści pra cy, do
uspraw nie nia trans por tu, a na wet
wpro wa dza jąc wie lo za wo do wość
gór ni ka, któ ry mógł by wy ko ny wać
nie tyl ko je den za kres czyn no ści.
Ze sku tecz nych po my słów wpro -
wa dza nych w Pol skiej Gru pie Gór -
ni czej i Ka to wic kim Hol din gu Wę -
glo wym mo że my wy brać najlep sze
prak ty ki.

Roz ma wiał: Wi told Ga łąz ka
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WAŻNE ODPOWIEDZI:
JAK ZRESTRUKTURYZOWANO ZADŁUŻENIE KHW I KW?
Jednym ze źródeł finansowania powstającej PGG jest program
emisji obligacji. Najpierw udało się dokonać tzw. rolowania
zobowiązań przypadających na KW, a teraz jesteśmy właśnie
na etapie przekształcania długu z KHW, który zakończy się
w połowie czerwca. Wtedy formalnie nastąpi emisja kolejnych
obligacji przez Polską Grupę Górniczą z jednoczesnym
wygaszeniem wcześniejszych zobowiązań KHW. Proces
przejmowania tej spółki był o tyle prostszy, że za obiema emisjami
stoją zasadniczo ci sami obligatariusze, którzy po udanym procesie
emisji obligacji PGG skłonni byli zaakceptować zakup aktywów
KHW przez PGG. Emisja obligacji PGG opiewała na 1,148 mld zł,
a KHW na 1,217 mld zł. Dodatkowo PGG przejęło kredyt obrotowy
w rachunku bieżącym KHW w wysokości 80 mln zł.
Spłata obligacji nastąpi w transzach od 2019 r. (w części PGG)
i od 2020 r. (w części KHW). Są 3-4 lata oddechu
na przeprowadzenie niezbędnych zmian naprawczych. Koszt
obligacji PGG jest niewielki, nie bardzo pozostawia miejsce na zysk
banków. Udało się koszt ten uzyskać w wyniku bardzo trudnych
negocjacji z bankami, którym postawiono trudne warunki.
Argument: nie tylko strona społeczna, ale i instytucje finansowe
muszą coś poświęcić. Wybrano ostatecznie formę obligacji
partycypacyjnych wraz ze znaczącym obniżeniem oprocentowania
obligacji w dwóch pierwszych latach. Wartość tej obniżki wynosi
ok. 200 mln zł i jest wkładem banków w program uzdrowienia
firmy. Wydaje się to sprawiedliwe. Z punktu widzenia inwestorów,
inwestycja w PGG musi później zacząć przynosić odpowiednią
stopę zwrotu z jednoczesną koniecznością spłaty zadłużenia
w okresie najbliższych kilkunastu lat.

JAKIE PROGNOZY CEN WĘGLA MA PGG NA NADCHODZĄCE
LATA?
Wielu oczekiwało podania takich prognoz podczas Europejskiego
Kongresu Gospodarczego przy prezentacji strategii. Poglądy
na temat cen są różne. Z kilkunastu prognoz historycznie
żadna – może z wyjątkiem ostatniej – w zasadzie się nie
sprawdziła. Do tej sprawy należy podchodzić konserwatywnie.
W PGG nie ustawiono programu firmy na bazie cen spotowych, bo
istnieje świadomość cyklu koniunkturalnego. Z opinii innych spółek
na rynku wynika poziom ok. 60 dol./t. Traktowany długoterminowo
i płasko w całym okresie, znacznie niżej niż poziom cen w spotach.
Pod takie właśnie prognozy cenowe trzeba było dostosować stronę
kosztową. Mowa tu oczywiście głównie o miałach energetycznych,
które są podstawą miksu produktowego PGG. Spółka ma też 
ok. 6 proc. węgla koksującego i korzysta z cykli koniunkturalnych.
Ale ceny dla węgla koksującego ustawiła poniżej prognoz, bo tylko
uzupełniamy rynek. Już teraz widać, że ceny uzyskiwane są
znacznie wyższe od zaplanowanych, jest to bufor. Spółka zarabia
na sortymentach średnich i grubych. Dostrzega też dużą szansę, ale
też dużą marżę, w paliwach kwalifikowanych, czyli ekogroszkach.
Posiada wiarygodne analizy rynkowe. W sierpniu zeszłego roku
królowała jeszcze powszechnie opinia o nadprodukcji węgla,
a na bazie tej analizy zarząd podjął odważną decyzję, żeby nie
kontraktować już na zbyt niskim poziomie cen. To był zwrot.
Mocna, długa zima pomogła, ale nie można liczyć tylko, że
następna zima też będzie ostra. Decydować muszą racjonalne
wnioski rynkowo-cenowe.

KIEDY POLSKA GRUPA GÓRNICZA ODBUDUJE ZAUFANIE
INWESTORÓW?
Spółka zna oczekiwania inwestorów, ale ważna jest też
cierpliwość. Na szczęście starczyło jej udziałowcom
w najtrudniejszych momentach zeszłego roku. Rynek finansowy
jest szczególnie nieufny w stosunku do branży, bo w górnictwie
przy większości inwestycji mówimy o setkach milionów złotych.
Weryfikacją są rzeczywiste wyniki PGG, które od października
ubiegłego roku są dodatnie. Według planu na koniec 2017 r. wynik
finansowy PGG powinien oscylować wokół zera. Ale ambicją
zarządu jest, żeby wynik już za ten rok, nawet mimo fuzji z KHW, był
dodatni. Spółka zdobędzie zaufanie inwestorów, kiedy
zaplanowane wyniki osiągane będą w sposób trwały. Po dwóch
latach nastąpi pierwszy poważny przegląd sytuacji.

CZY I KIEDY PGG POWINNA WCHODZIĆ NA GIEŁDĘ PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH?
Cele finansowe zgodnie z zaprezentowaną na EKG strategią
zakładają osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie 
2,8 mld zł. Aby to zrealizować, kluczową kwestią pozostaje
optymalizacja kosztowa, która powinna pozwolić na obniżenie
kosztu gotówkowego do poziomu 203 zł/t. Takie parametry
w perspektywie najbliższych lat będą fundamentem
do wprowadzenia spółki na giełdę. Decyzja w tym zakresie należy
do udziałowców. Jeżeli nadarzy się okazja do finansowania
giełdowego, należy z niej skorzystać, ale najpierw trzeba się
do tego dobrze przygotować, żeby zwiększyć wartość podmiotu.
Notowania akcji mają rosnąć, a nie spadać. Proces przygotowania
spółki do debiutu giełdowego według aktualnych założeń wyniesie
ok. 5 lat.

Liczb nie da się
oszukać
Rozmowa z ANDRZEJEM PANICZKIEM, wiceprezesem Polskiej Grupy Górniczej ds. finansowych 

Bar tło miej Szo pa

1,7
miliarda złotych wyniesie
średnioroczny capex – wydatki
inwestycyjne na rozwój

1
miliard złotych otrzyma PGG na
podwyższenie kapitału
zakładowego

660
milionów złotych w 2017 roku
zaoszczędzi PGG dzięki
wdrożeniu inicjatyw
optymalizujących w swoich
zakładach

Podejście biznesowe do funkcjonowania branży wydobywczej zaowocowało w Polskiej Grupie
Górniczej powstaniem trzech kopalń zespolonych – Piast-Ziemowit, Ruda, ROW. Poza tym w Grupie
fedrują kopalnie: Bolesław Śmiały, Sośnica, Mysłowice-Wesoła, Murcki-Staszic, Wujek oraz Wieczorek.

Jarosław
 G

alusek

Łączenie kopalń nie jest
celem samym w sobie.
Celem jest stworzenie
optymalnego modelu
funkcjonowania spółki.
Przykładem jest połączenie
Jankowic z Chwałowicami,
które tylko dzięki
wspólnemu zakładowi
przeróbczemu da nam
rocznie ok. 50 mln zł
oszczędności.
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Specjalny dodatek Trybuny Górniczej,  wydany na zlecenie i przy pomocy 
Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., Katowice.

W dodatku wykorzystano zdjęcia z archiwum Trybuny Górniczej i portalu górniczego
nettg.pl.

Koncepcja: Krystian Krawczyk, dyrektor artystyczny: Emil Kłosowski,  
skład: Paweł Przygodziński

Polska Grupa Górnicza to 43 tys.
pracowników. Ta liczba robi wrażenie
i stawia spółkę w gronie największych
pracodawców w Polsce. Z tym związana jest
także duża odpowiedzialność, bo
od funkcjonowania tej firmy zależy los
ogromnej liczby osób.
Za rząd PGG ma te go peł ną świa do -
mość. Po wszech nie wia do mo, że każ de
per tur ba cje, któ re po ja wia ją się w na szej
bran ży, wy wo łu ją re ak cję łań cu cho wą.
Dla te go jed nym z na szych pod sta wo -
wych ce lów jest utrzy ma nie miejsc pra -
cy. Przy tym wszyst kim mu si my pa mię -
tać o ra cjo nal nym po dej ściu do pro duk -
cji wę gla oraz do czyn ni ków eko no micz -
nych i utrzy ma nia przed się bior stwa, któ -
re ma za pew nić sto pę zwro tu in we sto -
rom, któ rzy je do ka pi ta li zo wa li. Kie ro -
wa nie fir mą o ta kim sta nie za trud nie nia
wią że się ze spo łecz ną od po wie dzial no -
ścią. Jest to dla nas bar dzo waż ne i dla -
te go każ da de cy zja zwią za na ze spra wa -
mi pra cow ni czy mi jest do kład nie ana li -
zo wa na.

Jednym z celów zapisanych w strategii PGG,
ogłoszonej w ubiegłym tygodniu, jest
zapewnienie wysokich kompetencji
zatrudnienia. Co to w praktyce oznacza?
Za rząd Pol skiej Gru py Gór ni czej wi dzi
ko niecz ność po sia da nia w spół ce pra -
cow ni ków z od po wied ni mi kwa li fi ka cja -
mi, upraw nie nia mi, do świad cze niem
i wie dzą. Pa trzy my na ten te mat sze rzej
i z pew nym wy prze dze niem. Nor mal ną
rze czą są odej ścia na eme ry tu ry i dla te go
z wy prze dze niem chce my przy go to wać
pra cow ni ków, któ rzy w na tu ral ny spo sób
przej mą sta no wi ska i obo wiąz ki po zo sta -

wio ne przez tych, któ rzy za koń czy li już
pra cę za wo do wą. Cho dzi tu tak że o to,
by ci mniej do świad cze ni pra cow ni cy
uczy li się od swo ich star szych ko le gów.
Sa me kur sy i szko le nia nie wy star czą, ko -
niecz na jest tak że na uka prak tycz nych
umie jęt no ści. W ten spo sób chce my
utrzy my wać w PGG wy so ki po ziom
kom pe ten cji. Po nad to zwra ca my uwa gę
na to, ilu pra cow ni ków jest nam po trzeb -
nych na okre ślo nych sta no wi skach. To
wszyst ko do kład nie ana li zu je my i mo że -
my two rzyć pro gno zy do ty czą ce za trud -
nie nia w na szych ko pal niach. Z tym te -
ma tem zwią za ne jest tak że po ję cie lu ki
po ko le nio wej, któ ra do tknę ła już kie dyś
pol skie gór nic two. Wów czas bra ko wa ło
wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków. Sta ra -
my się, by to zja wi sko się nie po wtó rzy ło
w ko pal niach PGG.

Kilka lat temu próbowano ożywić
szkolnictwo zawodowe, by uniknąć luki
pokoleniowej. Dlatego muszę spytać, czy
PGG ma w planach współpracę ze szkołami
średnimi i z uczelniami?
Był ta ki czas, że spół ki pod pi sy wa ły ta kie
umo wy ze szko ła mi, udzie la jąc jed no cze -
śnie wy bra nym ab sol wen tom gwa ran cji
za trud nie nia. Wów czas kla sy gór ni cze by -
ły ob le ga ne. W la tach 2014-2015 umo wy
za wie szo no. W związ ku z tym mło dzi lu -
dzie przy po dej mo wa niu de cy zji o wy bo -
rze swo jej dro gi za wo do wej nie pa trzą
z na dzie ja mi na gór nic two. Je stem w kon -
tak cie z dy rek to ra mi szkół, któ rzy mó wią
mi, że za in te re so wa nie na uką w kla sach
o pro fi lu gór ni czym jest nie wiel kie. To sy -
gnał, że mo że nam gro zić ko lej na lu ka po -
ko le nio wa. Dla te go in ten syw nie za sta na -

wia my się nad for mu łą współ pra cy ze
szko ła mi oraz z uczel nia mi wyż szy mi.
Nie daw no o prak ty kach dla stu den tów
roz ma wia łem z prof. Fran cisz kiem Ple wą,
dzie ka nem Wy dzia łu Gór nic twa i Geo lo -
gii Po li tech ni ki Ślą skiej. Nie ba wem bę -
dzie my do pra co wy wać za sa dy tej współ -
pra cy. Ja ko za rząd PGG do strze ga my pro -
blem lu ki po ko le nio wej i wy da je nam się,
że szkol nic two za wo do we po trze bu je im -
pul su. Po za tym uwa żam, że nie moż -
na do pu ścić do zmar no wa nia po ten cja łu
szkół. Z wiel kim wy sił kiem od two rzo no

w nich ka dry oraz sta no wi ska do na uki za -
wo du. Szko da by by ło zmar no wać ten ka -
pi tał. 

W strategii pojawił się też zapis dotyczący
motywacyjnego systemu wynagradzania.
Na czym ma polegać ten system?
Przed sta wi li śmy stro nie spo łecz nej pew -
ną kon cep cję za war cia ukła du zbio ro we -
go pra cy, któ re go nad rzęd nym ele men -
tem jest wła śnie sys tem wy na gra dza nia.
Chce my do pro wa dzić do wpro wa dze nia
no wo cze sne go roz wią za nia, któ re po zwo -

li wy na gro dze nie kształ to wać w spo sób
bar dzo ra cjo nal ny i po wią za ny w pierw -
szej ko lej no ści ze sta no wi skiem pra cy.
Ma my tę świa do mość, że sta no wi ska pra -
cy w gór nic twie w wie lu przy pad kach
zna czą co róż nią się od sie bie, np. w in -
nych wa run kach pra cu ją gór ni cy w ścia -
nie, a w in nych gór ni cy z od dzia łu szy bo -
we go. Dla te go trze ba zde fi nio wać po -
szcze gól ne sta no wi ska pra cy i przy jąć od -
po wied nie dla nich kry te ria wy na gra dza -
nia. W ten spo sób bę dzie my mie li przej -
rzy sty ta ry fi ka tor płac, któ ry nie bę dzie
bu dził kon tro wer sji. We dług na szych za -
ło żeń wy na gro dze nie pra cow ni ków ma
skła dać się z dwóch czę ści. Część sta ła
ma sta no wić 70, mo że na wet 80 proc.
pen sji. Bę dzie zwią za na z wa run ka mi pra -
cy, wie dzą i kwa li fi ka cja mi. Po zo sta ła
część bę dzie mia ła cha rak ter pre mio wy.
To bę dzie ten ele ment zmien ny o cha rak -
te rze mo ty wa cyj nym. Je go wy so kość bę -
dzie uza leż nio na od efek tyw no ści pra -
cow ni ka na da nym sta no wi sku pra cy. Po -
nad to bę dzie ona po wią za na z efek tyw no -
ścią fir my ja ko ca ło ści. Sys tem wy na gro -
dzeń chce my też prze bu do wać ze wzglę -
du na mło dych pra cow ni ków, któ rzy wy -
ko nu jąc tę sa mą pra cę, co ich star si ko le -
dzy, nie do sta ją po rów ny wal nych pie nię -
dzy. A per spek ty wa cze ka nia 10 czy 15 lat
na osią gnię cie pew ne go pu ła pu wy na gro -
dze nia nie jest dla nich za chę ca ją ca. Dla -
te go chce my od wró cić tę struk tu rę. To bę -
dzie z ko rzy ścią dla za trud nio nych
w PGG. W żad nym wy pad ku ta zmia -
na nie od bę dzie się kosz tem pra cow ni -
ków z dłuż szym sta żem.

Roz ma wiał: Ma ciej Do ro siń ski

Stawiamy na kompetencje 
Rozmowa z JERZYM JANCZEWSKIM, wiceprezesem Polskiej Grupy Górniczej ds. pracowniczych

Płaca za konkretną pracę Większe pole manewru Wymiana doświadczeń
i prognozowanieWynagrodzenie górników pracujących w Polskiej Grupie

Górniczej składa się z ponad 30 elementów. W samej spółce
funkcjonuje kilka różnych systemów wynagradzania, co jest
efektem zmian, które przez lata zachodziły w strukturze
górnictwa węgla kamiennego. Taki stan rzeczy prowadzi do wielu
komplikacji, ale już niebawem sytuacja ma się zmienić. Zarząd
PGG ma w planach wprowadzenie nowego systemu
wynagradzania. Ma być on przejrzysty i dopasowany do obecnych
realiów. Wprowadzenie nowego systemu zostało zapisane
w strategii spółki na lata 2017-2030, która została
zaprezentowana w ubiegłym tygodniu. 
W obecnie funkcjonujących rozwiązaniach duża część wypłacanej
górnikowi pensji nie wiąże się ani z jego kwalifikacjami, ani
z rodzajem wykonywanej pracy, ani z osiąganymi wynikami.
Zarządowi PGG zależy na tym, by wprowadzić nowoczesne
rozwiązanie, które pozwoli wynagrodzenie kształtować w sposób
jak najbardziej racjonalny. W założeniu pensja górnika ma składać
się z dwóch części. Pierwsza – określona mianem stałej – ma
stanowić 70, a może nawet 80 proc. wynagrodzenia. Ma być ona
ściśle powiązana z warunkami, w jakich pracuje dany pracownik.
Ponadto na jej wysokość będą wpływać m.in. kwalifikacje
i uprawnienia. W związku z tym poszczególne stanowiska pracy
w kopalni mają być zdefiniowane i potem dla nich ma zostać
opracowany przejrzysty taryfikator płac. Druga część
wynagrodzenia ma być zmienna i mieć charakter motywacyjny.
Będzie ona swego rodzaju premią, a na jej wysokość wpływ będzie
miała efektywność pracownika oraz wynik firmy jako całości. 
Wprowadzenie nowego systemu płac w PGG stwarza szansę
na ujednolicenie górniczych wynagrodzeń. Szczególnie po tym
jak do spółki dołączono kopalnie Katowickiego Holdingu
Węglowego. Takie przejrzyste rozwiązanie będzie także
z korzyścią dla wizerunku branży. Pensje górników w wielu
miejscach obrosły bowiem w mity i legendy. Wpływ na to miała
m.in. duża liczba elementów składowych wynagrodzenia. Warto
przypomnieć, że obecnie średnia płaca w PGG to 6225 zł brutto.
Należy dodać, że do tej kwoty zaliczana jest choćby nagroda
barbórkowa, którą można porównać do tzw. trzynastki
funkcjonującej w sferze budżetowej. Md

1 lipca 2016 r. w Polskiej Grupie Górniczej rozpoczęły funkcjonowanie
kopalnie zespolone. Rozwiązanie to wprowadzono w celu obniżenia
kosztów wydobycia oraz poprawy efektywności zarządzania. Po blisko
roku funkcjonowania kopalń zespolonych można stwierdzić, że
w obszarze pracowniczym ich struktura przyczyniła się do lepszego
wykorzystywania załóg i ich alokowania pomiędzy ruchami danego
zakładu. To sprawiło, że dyrekcje kopalń mają większe możliwości,
jeśli chodzi o planowanie robót. 
– W obszarze pracowniczym te zakłady stały się bardzo elastyczne, bo
pojawiła się możliwość przesuwania brygad między ruchami. To daje
naprawdę duże pole manewru i przekłada się na efektywność. Gdy
kopalnie funkcjonowały samodzielnie, to nie było możliwości takiego
szybkiego reagowania. Mogę nawet powiedzieć, że te przesunięcia
stały się teraz czymś naturalnym, a wcześniej pojawiały się opory ze
strony społecznej. Zaczyna to płynnie funkcjonować i jeśli jest
uzasadniona potrzeba, to dana brygada jest kierowana do pracy
w innym ruchu. To sprawia też, że łatwiej nam działać w kwestii
zatrudniania pracowników. Wiemy, gdzie możemy dokonać
przesunięć, a gdzie konieczne są przyjęcia – wyjaśnia Jerzy
Janczewski, wiceprezes PGG ds. pracowniczych.
Dodaje, iż oczywistą sprawą jest to, że spółka będzie zatrudniać
wykwalifikowanych pracowników, bo każdego miesiąca ktoś odchodzi
na emeryturę. 
– To nie jest tak, że przyjmiemy młodego człowieka po szkole
górniczej czy po politechnice i on już na dzień dobry jest gotowy
do pracy. On będzie potrzebować czasu na praktyczną naukę zawodu,
musi terminować. Dlatego tak ważne jest prognozowanie. To właśnie
dzięki temu wiemy, ile osób musimy wysłać na kursy i szkolenia,
i kiedy będą one mogły objąć przewidywane dla nich stanowiska
pracy.
W Polskiej Grupie Górniczej funkcjonują trzy kopalnie zespolone: ROW
(składająca się z kopalń Marcel, Jankowice, Chwałowice i Rydułtowy),
Ruda (Pokój, Halemba-Wirek i Bielszowice) oraz kopalnia Piast-
Ziemowit. Samodzielnymi zakładami pozostały KWK Bolesław Śmiały
i KWK Sośnica oraz zakłady, które zostały włączone z Katowickiego
Holdingu Węglowego, czyli Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła, Wujek
i Wieczorek. W PGG prowadzony jest proces konsolidacji z tymi
kopalniami.  Md

Jeszcze na początku tego roku załoga
Polskiej Grupy Górniczej liczyła ponad 30
tys. osób. Po 1 kwietnia, kiedy nastąpiło
połączenie z Katowickim Holdingiem
Węglowym, liczba pracowników wzrosła
do 43 tys. Tym samym Grupa jest jednym
z największych pracodawców w Polsce.
Oczywiście największą wartością każdej
firmy są ludzie. Nie inaczej jest w PGG.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że górniczy
fach jest trudny, a jego nauczenie wymaga
czasu. Dlatego w PGG stawia się
na wymianę doświadczeń pomiędzy
starszymi i młodszymi pracownikami oraz
na odpowiednie przygotowywanie poprzez
kursy i szkolenia. Ponadto dokładnie
analizuje się potrzeby kadrowe
w poszczególnych kopalniach. Działania te
są prowadzone z wyprzedzeniem, by można
było odpowiednio wcześnie reagować.
W PGG ok. 35 proc. pracowników stanowią
ci, których staż pracy wynosi więcej niż
20 lat. Oznacza to, że w najbliższych latach
sporo z nich nabędzie uprawnienia

emerytalne. Zarząd spółki ma świadomość
tego, że koniecznością jest posiadanie
załogi, którą cechuje wysoki poziom wiedzy
i umiejętności. Zagadnienia tego nie mogło
zabraknąć w Strategii Polskiej Grupy
Górniczej na lata 2017-2030. Jeden z pięciu
celów strategicznych dotyczy bowiem
zapewnienia wysokich kompetencji
zawodowych. W gronie celów
strategicznych dla obszaru pracowniczego
wymieniono: tworzenie i zachowanie
wysokich kompetencji w najważniejszych
obszarach spółki – ze szczególnym
uwzględnieniem kompetencji technicznych,
zapewnienie stabilności kluczowej
kadry – w tym uniknięcie luk
pokoleniowych oraz wprowadzenie
skutecznego, motywacyjnego systemu
wynagrodzeń. 
Ponadto w założeniach dla obszaru
pracowniczego podkreślono, że cele
produkcyjne mają być realizowane
przy zachowaniu najwyższych standardów
bezpieczeństwa.  Md

Bar tło miej Szo pa
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Środowisko ma priorytet
Ka je tan Be re zow ski
kbe re zow ski@gor ni cza.com.pl

Pol ska Gru pa Gór ni cza jest naj więk szą
spół ką gór ni czą w Eu ro pie. Ze wzglę du
na du żą ska lę od dzia ły wań na śro do wi sko
na tu ral ne jed nym z głów nych ele men tów
przy ję tej po li ty ki fir my jest tro ska o jak naj -
lep szą je go ochro nę. Kie row nic two fir my
ma peł ną świa do mość te go, że bez spo łecz -
nej ak cep ta cji pro wa dze nie opła cal nej dzia -
łal no ści gór ni czej w dłuż szej per spek ty wie
cza su z gó ry ska za ne bę dzie na nie po wo -
dze nie.

Ob sza ry gór ni cze dzie wię ciu ko palń Pol -
skiej Gru py Gór ni czej po ło żo ne są na te re -
nie 36 gmin. Ich łącz na po wierzch nia wy -
no si 590 km kw. Bie żą ce funk cjo no wa nie
i per spek ty wicz ny roz wój Pol skiej Gru py
Gór ni czej ści śle wią żą się z kom plek so -
wym po dej ściem do za go spo da ro wa nia
zło ża, roz wo jem tech nicz nym, bez pie czeń -
stwem pro ce su wy do by cia oraz do pa so wa -
niem ofer ty han dlo wej do po trzeb ryn ku.
Każ dy z wy żej wy mie nio nych aspek tów
ma nie wąt pli wie wpływ na śro do wi sko.

Ro sną ce wy ma ga nia, wy ni ka ją ce z re gu -
la cji praw nych, aspek tów eko no micz nych
i spo łecz nych, po wo du ją, że co raz więk szej
wa gi na bie ra ją kwe stie zwią za ne z usu wa -
niem skut ków eks plo ata cji.

Dzia łal ność gór ni cza w wie lu re jo nach
Ślą ska ma po nad stu let nią hi sto rię, stąd je -

go skut ki na po wierzch ni te re nu są wy raź -
nie wi docz ne i nie rzad ko już nie od wra cal -
ne. Szko dy gór ni cze po wo do wa ne ru chem
za kła dów gór ni czych czę sto sta ją się więc
po wo dem pro te stów i skarg pod no szo nych
przez miesz kań ców te re nów gór ni czych
i sa mo rzą dów. Nie spo sób te go pro ble mu
lek ce wa żyć.

PRO FI LAK TY KA I DIA LOG

Ja ko że szkód cał ko wi cie unik nąć nie spo -
sób, po zo sta ją dzia ła nia pro fi lak tycz ne, np.
wzmac nia nie kon struk cji bu dyn ków, ogra -
ni cza nie za kre su eks plo ata cji gór ni czej, de -

kon cen tra cja fron tów wy do byw czych. A je -
śli już szko dy gór ni cze wy stą pi ły, na le ży je
na bie żą co usu wać, aby nie sta no wi ły nad -
mier nej uciąż li wo ści i by ły jak naj mniej wi -
docz ne. Nie jest to za da nie pro ste w skom -
pli ko wa nej sy tu acji eko no micz no -fi nan so -
wej, w ja kiej gór nic two wę glo we funk cjo nu -
je od kil ku lat.

Mi mo nie sprzy ja ją cych oko licz no ści
Pol ska Gru pa Gór ni cza sta ra się roz wią -
zy wać pro ble my szkód gór ni czych w spo -
sób po zwa la ją cy na uni ka nie kon flik tów
z oto cze niem. Słu ży te mu m.in. dia log
z wła dza mi sa mo rzą do wy mi szcze bla
gmin ne go, re ali zo wa ny od lat w for mie
Ze spo łów Po ro zu mie waw czych, po wo ła -
nych dla gmin naj bar dziej na ra żo nych
na ne ga tyw ne skut ki dzia łal no ści gór ni -
czej. Ich po sie dze nia sta no wią do god ną
oka zję do sy gna li zo wa nia i wy ja śnia nia
po ja wia ją cych się pro ble mów i po szu ki -
wa nia roz wią zań. Dzię ki uzy ska nym
od przed się bior cy in for ma cjom wła dze
gmi ny ma ją moż li wość od po wied niej ko -
or dy na cji za mie rzeń in we sty cyj nych
na ob sza rze gmi ny z pla na mi przed się -
bior cy. Przed sta wi cie le ko palń bio rą rów -
nież udział w se sjach rad gmin i w po sie -
dze niach ko mi sji rad po świę co nych te ma -
ty ce gór ni czej, udzie la jąc in for ma cji o za -
mie rze niach eks plo ata cyj nych i moż li -
wych ne ga tyw nych wpły wach na po -
wierzch nię te re nu.

Uczest ni czą po nad to w spo t ka niach
z miesz kań ca mi gmin, dziel nic lub so -
łectw, in for mu jąc spo łe czeń stwo o pla no -
wa nych za mie rze niach eks plo ata cyj nych
i ich skut kach dla użyt kow ni ków po -
wierzch ni.

Do wo dem na to, że Pol ska Gru pa Gór -
ni cza sta ra się uni kać spo rów z po szko do -
wa ny mi i po no sze nia nie po trzeb nych do -
dat ko wych kosz tów, jest nie wiel ki od se -
tek spraw wy ma ga ją cych roz strzy gnięć
na dro dze są do wej. W ub.r. wy niósł
on 1,7 proc. ogó łu pro wa dzo nych po stę -
po wań i nie prze kro czył śred niej wie lo let -
niej.

EFEK TYW NARE KUL TY WA CJA

PGG ja ko fir ma od po wie dzial na i dba ją ca
o śro do wi sko ukie run ko wa ła swo ją dzia łal -
ność na mi ni ma li za cję od dzia ły wa nia
na śro do wi sko. Plan ten re ali zo wa ła po -
przez za pew nie nie bie żą ce go usu wa nia
skut ków eks plo ata cji oraz za go spo da ro wa -
nie od pa dów wy do byw czych i kru szyw
w naj ko rzyst niej szych for mach, w po łą cze -
niu z efek tyw ną re kul ty wa cją te re nów
i grun tów zde gra do wa nych dzia łal no ścią
gór ni czą.

Do 2030 r. Pol ska Gru pa Gór ni cza ma
za miar prze zna czyć na ochro nę śro do wi -
ska 2,6 mld zł. Środ ki te zo sta ną prze zna -
czo ne na usu wa nie szkód po wo do wa nych
ru chem za kła du gór ni cze go (ok. 1,9 mld
zł); na leż no ści z ty tu łu ko rzy sta nia ze śro -
do wi ska, w tym opła ty za: od pro wa dza nie
ście ków do wód po wierzch nio wych, zrzut
ła dun ku chlor ków i siar cza nów w od pro wa -
dza nych wo dach do ło wych, emi sję py łów
i ga zów; po bór wo dy pit nej i prze my sło wej
z ujęć po wierzch nio wych i pod ziem nych
(ok. 600 mln zł) oraz na kła dy na za da nia
in we sty cyj ne zwią za ne z ochro ną śro do wi -
ska (ok. 100 mln zł).

GO SPO DAR KA OD PA DA MI

Bar dzo istot nym aspek tem śro do wi sko -
wym dzia łal no ści PGG jest ra cjo nal na go -
spo dar ka od pa da mi wy do byw czy mi. Dla -
te go czy nio ne są sta ra nia w kie run ku po -
zy ska nia no wych, ko rzyst nych za rów no
dla śro do wi ska, jak i pod wzglę dem eko no -
micz no -fi nan so wym, miejsc i spo so bów
za go spo da ro wa nia od pa dów wy do byw -
czych. W PGG wy twa rza ne przez ko pal -
nie od pa dy wy do byw cze i kru szy wa wy ko -
rzy sty wa ne bę dą do: re kul ty wa cji te re nów
i grun tów zde gra do wa nych dzia łal no ścią
gór ni czą, do bu do wy obiek tów i bu dow li
hy dro tech nicz nych, wy peł nie nia wy ro bisk
i za pa dlisk, bu do wy na sy pów ko le jo wych
i dro go wych, pod bu do wy dróg czy au to -
strad, wy ko ny wa nia ro bót in ży nie ryj no -
-tech nicz nych, utwar dza nia po wierzch ni
te re nów oraz wy ko ny wa nia prze war stwie -
nia oraz tzw. okry wy re kul ty wa cyj nej zwa -
ło wisk.

Z ko lei pod zie mią od pa dy wy ko rzy sty -
wa ne są do prac zwią za nych z pro fi lak ty ką
prze ciw po ża ro wą, wy peł nia nia pod ziem -
nych wy ro bisk gór ni czych i sta rych zro -
bów. Od pa dy wy do byw cze i kru szy wa bę -
dą rów nież sprze da wa ne lub prze ka zy wa -
ne do za go spo da ro wa nia fir mom ze wnętrz -
nym. Prze wi du je się, że ko pal nie wcho dzą -
ce w skład PGG bę dą go spo dar czo wy ko -

rzy sty wać po nad 95 proc. wy two rzo nych
od pa dów wy do byw czych.

War to pod kre ślić, że w ostat nim cza sie
istot nym dla ochro ny śro do wi ska za da -
niem pro eko lo gicz nym w PGG by ło za koń -
cze nie in we sty cji w ko pal ni Ru da w Ru dzie
Ślą skiej. Ma ona nace lu ogra ni cze nie ilo ści
ście ków od pro wa dza nych do rze ki Kłod ni -
cy po przez ich skie ro wa nie do oczysz czal -
ni. Od wio sny 2016 r. ście ki sa ni tar ne wraz
ze ście ka mi po ła zien ny mi z ko pal ni Ru da
ruch Ha lem ba są prze ka zy wa ne do oczysz -
czal ni Ha lem ba -Cen trum. Cał ko wi ty koszt
in we sty cji to 4,5 mln zł. 

HAŁ DY TO TEŻ PRO BLEM

Ale to nie ko niec. W naj bliż szej przy szło ści
PGG bę dzie mu sia ła zmie rzyć się z pro ble -
mem do ga sza nia po ża ró w wy stę pu ją cych
w za chod niej czę ści zwa ło wi ska ko pal ni
ROW ruch Ry duł to wy przy szy bie Le -
on IV w Ry duł to wach, w oko li cach za byt -
ko wej hał dy Szar lo ta. Do ga sza nie czy też
roz biór ka czę ści zwa ło wisk jest du żym pro -
ble mem spo łecz nym, o czym świad czą pro -
te sty miesz kań ców, któ rzy są prze ciw ni
roz biór ce czę ści ry duł tow skiej hał dy.

Na le ży jed nak wziąć pod uwa gę fakt, że
głów nym (w tym ob sza rze) ce lem PGG
jest za bez pie cze nie przed za pa le niem
zwa ło wi ska od pa dów wy do byw czych
i nie do pusz cza nie do moż li wo ści roz prze -
strze nia nia się ist nie ją cych zja wisk ter -
micz nych. Z in for ma cji uzy ska nych
od bur mi strza Ry duł tów i miesz kań ców
gmi ny wy ni ka, że roz biór ka za po ża ro wa -
nej czę ści zwa ło wi ska jest nie moż li wa.
Obec nie trwa ją in ten syw ne dzia ła nia
nad wy pra co wa niem wspól ne go sta no wi -
ska PGG i bur mi strza mia sta od no śnie
dzia łań, któ rych ce lem bę dzie za ha mo wa -
nie roz prze strze nia nia się zja wisk ter micz -
nych w zwa ło wi sku.

2,6
miliarda złotych do 2030 roku ma
zamiar przeznaczyć na ochronę
środowiska Polska Grupa Górnicza

1,9
miliarda złotych na usuwanie szkód
powodowanych ruchem zakładu
górniczego

600
milionów złotych za korzystanie 
ze środowiska naturalnego

100
milionów złotych na zadania
inwestycyjne związane z ochroną
środowiska

PGG
ukierunkowała
swoją działalność
proekologiczną
na minimalizację
oddziaływania
na środowisko
poprzez bieżące
usuwanie
skutków
eksploatacji.

W najbliższej
przyszłości PGG
będzie musiała
zmierzyć się
z problemem
dogaszania
zjawisk
pożarowych
na zwałowiskach
odpadów, m.in.
w Rydułtowach
przy szybie
Leon IV,
w okolicach
zabytkowej
hałdy Szarlota.

Środki PGG
na ochronę
środowiska

przekazane będą
również na naprawę

skutków
odprowadzania
zanieczyszczeń

do wód
powierzchniowych.

Polska Grupa Górnicza stara się na bieżąco rozwiązywać problemy szkód górniczych i w sposób ekologiczny zagospodarowywać odpady
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