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PGG ZAMIERZA WYDAĆ W TYM ROKU PRAWIE 3,2
MLD ZŁ NA INWESTYCJE
Rekordowe niespełna 3,2 mld zł chce w tym roku przeznaczyć na inwestycje Polska Grupa Górnicza
(PGG), zwiększając nakłady rok do roku prawie o jedną trzecią. Miniony rok spółka zamknęła zyskiem
netto rzędu prawie pół miliarda zł, zarabiając ok. 25 zł na każdej tonie sprzedanego węgla.
W poniedziałek największy polski dostawca węgla kamiennego, którego udział w krajowej produkcji
tego surowca sięga blisko 47 proc., oﬁcjalnie zaprezentował swoje wyniki za ubiegły rok.
Zatrudniająca obecnie ponad 41,9 tys. osób ﬁrma wydobyła w 2018 r. 29,7 mln ton węgla, osiągając
493 mln zł zysku netto, wobec 86 mln zł zysku rok wcześniej oraz 332 mln zł straty w roku 2016.
Przychody spółki ze sprzedaży wyniosły 9 mld 371 mln zł. Wskaźnik EBITDA osiągnął w ub. roku
wartość 2 mld 635 mln zł, wobec niewiele ponad 2 mld zł w roku 2017 i 582 mln zł rok wcześniej.
W tym roku PGG rozpoczyna spłatę przejętego po dawnych spółkach węglowych zadłużenia, w postaci
obligacji. "Jesteśmy na to przygotowani, jest to +zaszyte+ w naszym biznesplanie i będzie
realizowane" - zapewnił prezes PGG Tomasz Rogala. W tym roku spółka ma do zapłacenia 25 mln zł.
Jak poinformował wiceprezes PGG ds. ﬁnansowych Andrzej Paniczek, średnia cena węgla z PGG
wyniosła w minionym roku 311 zł za tonę (wzrost o 12,2 proc. wobec roku 2017), a koszt sięgnął 286
zł na tonie (wzrost o 5,1 proc.). Oznacza to 25 zł zysku na każdej sprzedanej tonie węgla pięciokrotnie więcej niż rok wcześniej, kiedy zysk na jednej tonie wyniósł średnio ok. 5 zł.
Na ubiegłoroczny wzrost kosztów złożyła się m.in. 7-procentowa podwyżka wynagrodzeń w PGG oraz
wzrost o 3,9 proc. kosztów materiałów (głównie stalowych) oraz usług (w związku m.in. ze wzrostem
płac w zewnętrznych ﬁrmach usługowych).
Wielkość nakładów na inwestycje wzrosła w ubiegłym roku w PGG o jedną trzecią, do ponad 2,4 mld
zł, wobec ok. 1,7-1,8 mld zł w dwóch poprzednich latach. Ponad połowę wydanych w minionym roku
środków przeznaczono na przygotowanie 52 nowych ścian wydobywczych, co wymagało m.in.
wydrążenia przeszło 105 km podziemnych wyrobisk (w sumie powstało ich prawie 118 km). Niespełna
650 mln zł wydano na nowe maszyny i urządzenia - przenośniki, sekcje obudów zmechanizowanych
czy ciągniki. Ponad 500 mln zł kosztowały inwestycje uznane za kluczowe dla ﬁrmy, w tym
pogłębianie i modernizacja szybów oraz zakładów przeróbki węgla.
2019 r. ma być dla PGG rekordowy pod względem inwestycji - spółka zakłada (kosztem ponad 1,4 mld
zł) uzbrojenie 45 ścian wydobywczych i wydrążenie w sumie 140 km nowych wyrobisk, kontynuację
inwestycji kluczowych (za 582 mln zł) oraz dalsze zakupy nowego sprzętu, głównie urządzeń
transportowych oraz sekcji obudowy zmechanizowanej (w sumie za prawie 1,2 mld zł). Efekty
inwestycji mają być w pełni widoczne w wynikach spółki w ciągu najbliższych 3-5 lat.

W perspektywie Grupa zamierza zrealizować wieloletnią inwestycję na skalę porównywalną z budową
nowych kopalń. Chodzi o sięgnięcie, łącznym kosztem ok. 6 mld zł, po dobry jakościowo węgiel ze złóż
Ziemowit Głęboki (140 mln ton zasobów), Piast Głęboki (90 mln ton) oraz Imielin Północ (70 mln ton).
Wydłużyłoby to żywotność kopalni Piast-Ziemowit do 2068 roku; poprawi się także jakość węgla.
Docelowo roczne wydobycie węgla w tej kopalni utrzyma się na poziomie 6,5 mln ton. Prace
rozpoczynają się w tym roku i będą podzielone na etapy.
Ponadto rozważana jest budowa w jednej z kopalń wartej ok. 2 mld zł instalacji zgazowania węgla na
potrzeby produkcji metanolu, z możliwością wykorzystania - oprócz węgla - także biomasy i odpadów.
PGG jest największą górniczą ﬁrmą w UE, z zasobami operatywnymi węgla szacowanymi na 1,6 mld
ton. Kopalnie spółki działają na obszarze prawie 540 km kw., wydobywając węgiel z 41 ścian
wydobywczych. Łączna długość podziemnych wyrobisk sięga prawie 1,7 tys. km. W skład Grupy
chodzi osiem kopalń i pięć specjalistycznych zakładów - jeden z nich, Zakład Remontowo-Produkcyjny,
zwiększył w ub. roku obroty do ponad 101 mln zł, wobec ponad 73 mln zł w 2017 r., i planuje dalszy
rozwój.
Największym obecnie akcjonariuszem PGG jest PGNiG Termika (20,42 proc. akcji), a następnie
Węglokoks (18,3 proc.), PGE GiEK, Energa Kogeneracja i TF Silesia (każdy po 15,32 proc.), a także FIPP
FIZAN i Enea (po 7,66 proc.). Jedna akcja Grupy należy bezpośrednio do Skarbu Państwa.
Przedstawiciele PGG wyliczyli, że zatrudniająca bezpośrednio 41,9 tys. osób Grupa zapewnia co
najmniej 200 tys. miejsc pracy w swoim otoczeniu, współpracując z ok. 3,5 tys. partnerów. Na zakup
gotowych dóbr inwestycyjnych oraz dzierżawę maszyn ﬁrma wydaje rocznie ponad 780 mln zł. Do
budżetu państwa odprowadza rocznie ponad 3,1 mld zł podatków i innych opłat, a do budżetów
lokalnych - ponad 171 mln zł. Firma realizuje programy stypendialne z gwarancjami zatrudnienia - w
zawodach górniczych na potrzeby PGG w różnych formach kształci się obecnie ponad 650 uczniów z
41 szkół.

