
wYniK finAnSowY PolSKiej GRUPY GóRniCzej zA
2016 R. wYnióSł minUS 326,7 mln zł – PoinfoRmowAłA
SPółKA w UB. PiąteK. w odnieSieniU do BizneSPlAnU
oznACzA to zmniejSzenie PlAnowAnej StRAtY o 35,7
mln zł.
Od sierpnia 2016 r. następuje też dynamiczna odbudowa poziomu

produkcji węgla – do ok. 100 tys. t/dobę, co przekłada się na popra-
wę wyników spółki i stwarza realne warunki do odzyskania rentow-
ności. Spółka podjęła także działania zmierzające do odbudowy zdol-
ności produkcyjnych i poza normalnym odtwarzaniem frontu przy-
gotowuje 4 dodatkowe ściany, które będą uruchomione w latach 2017
i 2018.
– Ostatnie trzy miesiące były dobrym czasem dla Polskiej grupy

górniczej. Po kilku latach nareszcie możemymówić o zyskach w sek-
torze węgla kamiennego. Przypomnę, że zyski te w odniesieniu
do Pgg wyniosły w październiku 15 mln zł, a w listopadzie i grudniu
odpowiednio 18,6 mln zł i 35,8 mln zł. to pokazuje, że fundament po-
stawiony w sektorze węgla kamiennego poprzez organizację Pgg za-
czyna przynosić efekty. mamy dobrą podstawę ku temu, by konse-
kwentnie realizować nasze założenia w roku 2017 – ocenił wicemini-
ster energii grzegorz tobiszowski.
grudzień był dla Pgg drugim miesiącem z kolei, w którym ceny

sprzedaży węgla były wyższe niż koszty jego produkcji. Spółka
na każdej tonie zarabiała 1,77 zł. Pgg konsekwentnie realizuje przy-
jęty biznesplan, w tym redukuje koszty gotówkowe, które od maja
do grudnia 2016 r. zmniejszyły się o 14,4 proc. (575 mln zł). Pgg pro-
wadzi konsekwentną restrukturyzację techniczną polegającą m.in.
na przekazaniu zbędnych aktywów do SrK (ruch anna kwie-
cień 2016 r., ruch Pokój i styczeń 2017 r.). Wraz z majątkiem niepro-
dukcyjnym ruchu Pokój i spółka przekazała do SrK 1,1 tys. osób,
które skorzystały z instrumentów osłonowych wynikających z ustawy
górniczej.
1 lipca 2016 r. powołane zostały kopalnie zespolone. dzięki połą-

czeniu technologicznemu przeprowadzonemu w kopalni ruda (ruchy
Pokój i Bielszowice) od końca grudnia 2016 r. możliwa jest pełna od-
stawa urobku na ruch Bielszowice, a majątek nieprodukcyjny ruchu
Pokój 1 mógł być przekazany do SrK.
Od początku 2016 r. zatrudnienie w kopalniach Pgg zmniejszyło

się o 2768 osób. Spadek zatrudnienia na dole wyniósł 1783 osoby,
na powierzchni 985 osób, w tym w grupie pracowników administra-
cji 480 osób.
Od maja spółka uzyskuje wyższe ceny zbytu węgla. Było to możli-

we nie tylko dzięki wzrostowi cen na rynkach światowych (wzrost cen
węgla w ara do poziomu ponad 80 USd/t), ale także dzięki dyna-
micznym działaniom służb handlowych, które wprowadziły nowe na-
rzędzia wspierania sprzedaży węgla opałowego i obsługę klientów in-
dywidualnych. Pgg jako pierwszy z producentów wprowadziła
sprzedaż internetową ekogroszku z dostawą w całej Polsce. Az
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o
płata ta jest ukrytym haraczem, który wcześniej dotyczył
tylko nierozpoznanych złóż! teraz musimy płacić za infor-
mację geologiczną o takich obszarach, które znamy i eks-
ploatujemy od lat. Wycena jest uznaniowa, zależy
od urzędnika. ale nikt nie podskoczy organowi, który de-

cyduje o koncesji – przedstawiciele spółek węglowych krytykują obowiąz-
kową opłatę dla państwowej administracji geologicznej przy ministerstwie
Środowiska.
Spółka górnicza nie uzyska przedłużenia koncesji, jeśli nie kupi na no-

wo prawa do korzystania z informacji geologicznej o złożu. monopol pań-
stwa na jej gromadzenie i udostępnianie ma Państwowy instytut geolo-
giczny – Państwowy instytut Badawczy wWarszawie, który prowadzi cen-
tralne archiwum dokumentów, opisów, analiz, zestawień, map i próbek
z odwiertów. informacja jest z zasady nieodpłatna, ale wyjątek stanowi
m.in. „działalność prowadzona w celu wydobywania kopalin”.

Stare jak nowe

–W nowym Prawie geologicznym i górniczym z 2011 r. pojawił się prze-
pis, że przy przedłużaniu koncesji informację trzeba wykupić tak samo,
jakby starano się o nową – mówi specjalista ds. koncesyjnych w państwo-
wej spółce. Wcześniej koszt był niewielki, na czym skorzystały m.in. za-
chodnie spółki szukające gazu łupkowego. teraz, gdy w całym górnictwie
do 2020 r. trzeba odnowić 40 upływających koncesji (35 w kopalniach wę-
gla kamiennego), przedsiębiorcy zaczęli wyliczać nowe koszty i włos im
się zjeżył na głowach.
– Okazało się, że dostęp do informacji geologicznej będzie nas koszto-

wał ponad 40 mln zł dla wszystkich naszych kopalń! muszę znaleźć te pie-
niądze – przyznaje tomasz cudny, prezes Katowickiego Holdingu Wę-
glowego.
Spółki niechętnie ujawniają szczegóły ścieżki koncesyjnej, bo wiele da-

nych ociera się o tajemnicę handlową. co gorsza, ustawodawca wymyślił,
że cenę za informację geologiczną biznes uzgadnia z ministerstwem w…
umowie cywilno-prawnej. a to znaczy, że urzędnicy mogą dogadać się
z przedsiębiorcami na najróżniejsze kwoty i warunki (np. rozłożenia na ra-
ty do 10 lat) za podobną informację o podobnym złożu.
–W Polsce obowiązuje zasada swobody takich umów. Sytuacja jest ko-

rupcjogenna, ale winy się nie udowodni – rozkłada ręce jeden z rozmów-
ców.
O nowym cenniku przedstawiciele spółek myślą bardzo źle, ale więk-

szość chce być anonimowa. dlaczego?

– a kto pójdzie na wojnę z organem, od którego zależy wydanie konce-
sji? – tłumaczą, że stawka jest zabójczo wysoka: gdyby ministerstwo osta-
tecznie nie przyznało koncesji, cała opłata wniesiona za informację geolo-
giczną bezpowrotnie przepada.

zastanawiające porównanie

W związku z przedłużaniem koncesji budżet zgarnie wkrótce 200 mln zł
lub więcej. to niemal trzecia część pieniędzy na ratowanie KHW albo po-
łowa tego, co państwo winne jest emerytom za deputaty węglowe. to pią-
ta część pieniędzy, które załoga JSW dała swej spółce na przeżycie, rezy-
gnując czasowo z przywilejów płacowych. niemal tyle samo (231 mln zł)
otrzymać ma SrK na rekultywację terenów zdegradowanych działalnością
górniczą.
– grube setki milionów złotych zdziera z własnych kopalń ten sam bu-

dżet państwa, który z innej kieszeni wykłada je na ratowanie państwowe-
go górnictwa – nasi rozmówcy w spółkach podkreślają absurd sytuacji.
dlaczego wprowadzono drakońskie podwyżki? dotarliśmy do uzasad-

nienia projektu rozporządzenia z 2011 r., w którym czytamy, że m.in.
„w celu uniknięcia znaczącego spadku dochodów budżetu państwa”. mi-
nisterstwo Środowiska wiedziało, że nowe przepisy „spowodują wzrost
nominalnych obciążeń przedsiębiorców”, ale uznało, że nie będzie to mia-
ło „znaczącego wpływu na inwestycje i funkcjonowanie przedsiębiorstw”.
zapewniało wręcz, że rozporządzenie „zwiększy konkurencyjność gospo-
darki i przyspieszy tempo rozwoju inwestycji wydobywczych w kraju”!

zbyt długotrwałe i kosztowne

– Konieczna jest zmiana przepisów, aby uprościć procedury przedłużenia
koncesji wydobywczych. Są zbyt długotrwałe i zbyt kosztowne – uważa
adrian Brol, szef zespołu ds. koncesji przy górniczej izbie Przemysłowo-
-Handlowej w Katowicach.
idąca wmiliony złotych cena za informację geologiczną to nawet 90 proc.

kosztów całej koncesji. resztę pochłania m.in. raport oddziaływania na śro-
dowisko, który może zablokować każdy, a procedury wloką się latami.
Pod koniec 2016 r. giPH usiłował przeforsować w parlamencie własną

poprawkę prawa geologiczno-górniczego. niestety zmiany zbojkotował
główny geolog Kraju mariusz Orion-Jędrysek. Obiecał, że specjalny ze-
spół ministerstwa Środowiska niezwłocznie opracuje kompleksową no-
welizację Pgg. gremium do dziś się nie spotkało.
– Będziemy uważnie obserwować stan prac rządowych nad tą sprawą.

Jeśli główny geolog Kraju ponownie nie dotrzyma słowa, zrobimy
wszystko, by zmobilizować parlamentarzystów z regionów górniczych
i wnieść odrębną inicjatywę – zapowiedział w grudniu prezes giPH Janusz
Olszowski.
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SetKi milionów
z KieSzeni do KieSzeni
Dlaczego budżet państwa absurdalnie drenuje spółki górnicze?
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K
iedy w bitwie pod Warną,
po namowie papieskiego
legata król Włady-
sław iii rzucił się w eskor-
cie tylko 500 żołnierzy

z szaleńczą szarżą na doborowe jednostki
tureckiego sułtana, to dla nikogo nie było
zaskoczeniem, że coś tutaj może pójść nie
tak. młody polski król stracił głowę
w przenośni, a chwilę później dosłownie
i naturalnie nie mógł już walczyć.
na nieszczęście rodzimego górnictwa

i najuboższych Polaków ogrzewających
domy węglem, obecna walka ze smogiem
toczona jest trochę bez głowy i realizowa-
ne pomysły mogą okazać się dla wielu do-
syć kosztowne.
Wystarczyło, że nad Warszawą pojawił

się silny smog i zarówno media, jak i poli-
tycy, we właściwy dla siebie sposób pod-
nieśli wrzask, że „coś z tym trzeba zrobić”.
mało kto pamięta, że smog w Polsce nie
jest zjawiskiem nadzwyczajnym i nie po-
wstał przedwczoraj, a zagrożenie nim jest
analogiczne do zagrożenia blackoutem
– wystarczy kilka nakładających się
na siebie niesprzyjających warunków po-
godowych i nieszczęście gotowe. Walka
zaś z jednym i drugim jest niezwykle kosz-
towna, wobec czego powinna być prowa-
dzona bez strachu, lecz z rozwagą (nec te-
mere, nec timide – dewiza mojego rodzin-
nego gdańska).
medialny szum spowodował, że mini-

sterstwo rozwoju, poganiane dodatkowo
przez resort środowiska, przyspieszyło
prace na rozporządzeniem ws. wymagań
dla kotłów na paliwo stałe do 500 kW
(projekt z 23 września 2016 r.), który za-
kłada wprowadzenie już od przyszłego ro-
ku zakazu sprzedaży kotłów klasy niższej

niż piąta. Jedyny problem w tym, że po-
chodzącego z polskich kopalń paliwa
do takiego kotła zwyczajnie brakuje. Wy-
śrubowane wymagania co do jakości wę-
gla (zwłaszcza parametr spiekalności) po-
woduje, że lukę będzie zapełniał importo-
wany węgiel z rosji i Kolumbii, oczywi-
ście stosownie droższy. O jakich ilościach
mówimy? Policzmy.
W Polsce co roku kupuje się ok. 200 tys.

nowych kotłów na węgiel, z których każdy
co roku zużywa średnio 3 t węgla grubego.
z tego wynika, że w ciągu dwóch pierw-
szych lat potrzeba będzie w Polsce 1,8 mln
t węgla dedykowanego do 400 tys. kotłów
klasy piątej. Produkcja z polskich kopalń
węgla o takich parametrach to maksymal-
nie 400 tys. t rocznie, co oznacza, że braku-
jący milion trzeba zapełnić węglem z za-
granicy.
dalsze rugowanie polskich producen-

tów z rynku węgli średnich i grubych istot-
nie zaszkodzi ich polepszającej się obecnie
kondycji finansowej; przypomnijmy, że
stanowiące raptem 15 proc. całej produkcji
węgla energetycznego sortymenty średnie
i grube to aż 35 proc. przychodów krajo-
wych kopalń.
Swego czasu lewicowy aktywista Piotr

Szumlewicz postulował zniesienie ubó-
stwa ustawą. tutaj skutek legislacyjnych
rozwiązań będzie dokładnie odwrotny
– nie ulega wątpliwości, że zwiększy się
tzw. ubóstwo energetyczne, bo domowe
ogrzewanie węglem jest wciąż najtańszym
rozwiązaniem dostępnym na rynku. choć
sam jestem gorącym zwolennikiem ciepła
systemowego (tam, gdzie możliwe jest sto-
sunkowo tanie podłączenie budynków),
które nie tylko nie powoduje niskiej emi-
sji, ale też korzysta z sortymentów miało-
wych (czyli głównego produktu polskich
kopalń), to ono również dla niektórych
portfeli jest zwyczajnie poza zasięgiem.

zdaję sobie też sprawę z tego, jak wy-
godne jest ogrzewanie gazowe, ale to nie-
stety jeszcze większa pułapka. z począt-
kiem roku kolejne miasta rozpoczęły lub
kontynuują programy dofinansowania
wymiany starego pieca węglowego na pie-
ce gazowe (gdańsk do 5 tys. zł, Warszawa
do 7 tys.). mało kto jednak pamięta, że to
nie zakup nowego pieca jest największym
kosztem, tylko roczne rachunki za paliwo.
Przy dzisiejszych cenach w przypadku ga-
zu odbiorcy końcowi zapłacą 2-3 razy wię-
cej za paliwo węglowe. nie bez powodu
elektrociepłownie, które na fali taniego ga-
zu i unijnych dopłat postanowiły kilka lat
temu zainstalować u siebie turbiny gazo-
we, do dzisiaj jeszcze ani razu ich nie uru-
chomiły (m. in. mPec w lesznie czy Pec
w Wyszkowie).
Wracając do kotłów – unijne prawo

i tak zmusza Polskę do wprowadzenia za-
kazu sprzedaży kotłów klasy niższej niż
piąta, ale dopiero od 2020 r. Jaki jest więc
powód uchwalenia w Polsce tych przepi-
sów na dwa lata przed obowiązkiem wyni-
kającym z przynależności do Ue, skoro
wiemy, że ucierpieć mogą zarówno polscy
producenci węgla, jak i odbiorca końco-
wy? co gorsza, okazać się może, że osoby
ogrzewające dom węglem nie będą się sto-
sować do zaleceń producenta urządzenia
i wsypią do kotła klasy piątej paliwo nie-
dedykowane. Według nieoficjalnej opinii
instytutu chemicznej PrzeróbkiWęgla, ta-
kie działanie będzie miało taki sam efekt
emisyjny, jak gdyby te osoby paliły w kotle
klasy trzeciej węglem do niego dedykowa-
nym. a koszt takiego kotła jest ponad dwa
razy niższy, nie wspominając o paliwie.
Odpowiedzialna za rozporządzenie mi-

nister Jadwiga emilewicz pochodzi z Kra-
kowa, którego władze samorządowe są
z oczywistych powodów najaktywniejsze
w zakresie walki ze smogiem (jeszcze
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ostrzejsze przepisy w tym zakresie, na po-
ziomie lokalnym). Wobec faktu, że paliwa
dedykowanego do kotłów klasy piątej
w Polsce brakuje lub jest na tyle drogie, że
część obywateli i tak będzie w nich palić
węglem o niższych parametrach jakościo-
wych i koniec końców pożądany efekt nie
będzie osiągnięty, można stwierdzić, że

rozporządzenie o kotłach to tylko tworze-
nie prawa dla prawa, bez zachowania ratio
legis. Swoiste tetmajerowskie eviva l’arte,
znowu ze stolicy polskiego dekadenty-
zmu…
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