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POLSKA GRUPA GÓRNICZA –
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 
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 Łączne zasoby operatywne: 1,3 mld ton;

 Łączna powierzchnia obszarów górniczych: 458,9 km2;

 Produkcja roczna węgla 23,6 mln ton;

 Stan zatrudnienia łącznie z otoczeniem ok. 100 tys. osób;*

Podstawowe  parametry

Źródło: Dane KW
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Lokalizacja Kopalń  i Zakładów PGG

* 1 stanowisko pracy w PGG  = 3 w otoczeniu 

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. powstała w 2015r., jednak jej rozwój i działalność 
wydobywcza zainicjowana została w dniu 29 kwietnia 2016r. podpisaniem Umowy 
Sprzedaży Przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej SA. 
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA –
UTWORZENIE KOPALŃ ZESPOLONYCH

• optymalizacja struktury i stanu zatrudnienia, co pozwoliło na 
zwiększenie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi

• pełniejsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych 

• intensyfikacja połączeń technologicznych 
w KWK RUDA i KWK ROW

• usprawnienie gospodarki złożem

• uproszczenie schematów organizacyjnych

• prowadzenie wspólnych inwestycji strategicznych

• ograniczenie zbędnej administracji

• likwidacja zbędnego majątku produkcyjnego

• odbudowa zdolności produkcyjnych - poza normalnym 
odtwarzaniem frontu, spółka przygotowuje 4 dodatkowe ściany, 
które będą uruchomione w 2017 i 2018r

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 

1 LIPCA
2016 r.
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Efekty wynikające z powstania Kopalń Zespolonych:
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OBSZARY KOPALŃ ZESPOLONYCH

KATOWICE

Centrala 
PGG sp. z o.o.

Legenda:
- obszary górnicze

KWK PGG sp. z o.o. 

Marcel

Jankowice

Chwałowice

Bolesław Śmiały

Ziemowit

Piast

Rydułtowy

Sośnica Halemba

Pokój

Bielszowice

Legenda:
- obszary górnicze

KWK PGG sp. z o.o. 

- kopalnie zespolone

KWK Bolesław Śmiały

KWK ROW

KWK  RUDAKWK Sośnica

KWK  Piast-Ziemowit

3 ruchy

4 ruchy

2 ruchy

1
lipca
2016
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TRANSAKCJI ZAKUPU WYBRANYCH AKTYWÓW KHW

Położenie obszarów górniczych kopalń PGG oraz
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., a także
posiadane przez nie zasoby, powoduje wzrost
potencjału PGG, który obrazują następujące
parametry:

 Liczba kopalń węgla kamiennego: 9;

 Łączne zasoby operatywne: 1 719,4 mln ton;

 Łączna powierzchnia 
obszarów górn.: 595,7 km2;

 Udział w krajowej produkcji 
węgla kamiennego: ok. 50%;

 Efektywniejsze wykorzystanie majątku produkcyjnego - możliwość alokacji maszyn i urządzeń pomiędzy
kopalniami i ruchami w zależności od potrzeb

 Możliwość alokacji pracowników pomiędzy ruchami – pełne wykorzystanie potencjału ścian

 Optymalizacja procesu technologicznego wzbogacania i sortowana węgla w kopalniach

 Realizacja zoptymalizowanej polityki inwestycyjnej

Efekty synergii po połączeniu z KHW

Potencjał Polskiej Grupy Górniczej 
i Katowickiego Holdingu Węglowego



Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 
utworzenie kopalń zespolonych

1 LIPCA
2016 r.
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA PO POŁĄCZENIU

Z KATOWICKIM HOLDINGIEM WĘGLOWYM
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Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 
+ Katowicki Holding Węglowy S.A.

1 KWIETNIA
2017 r.*
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Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 
rozpoczęcie działalności

30 KWIETNIA
2016 r.
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32,4 tys. osób
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* Przejęcie 12,5 tys. osób z KHW S.A.



 Zasoby operatywne 1 719,4 mln ton

 Powierzchnia obszarów górniczych 595,7 km2

Zatrudnienie 1 kwietnia 2017 r.

 Stan zatrudnienia (PGG + KHW) 43,3 tys. osób

 Zatrudnienie w otoczeniu ok.* 130,0 tys. osób

 RAZEM 173,3 tys. osób

Zasoby i obszary górnicze w 2016r.

 Udział w produkcji węgla kamiennego ok. 50,0%

 węgiel energetyczny ok. 60,0%

 węgiel koksowy ok. 12,5%
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POTENCJAŁ PGG PO POŁĄCZENIU

Produkcja węgla –
pozycja spółki w Sektorze w 2016r. 

* 1 stanowisko pracy w PGG i  KHW = 3 w otoczeniu 
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KONTEKST STRATEGICZNY – WZROST SIŁY
PRZEDSIĘBIORSTWA

Wykorzystanie 
Polskiego węgla 
w walce z niską 

emisją 

Systematyzacja 
(dywersyfikacja 

jakości) produkcji 
oraz 

wprowadzenie na 
rynek nowych 

produktów 

 Optymalizacja oferty handlowej pod względem szczególnych parametrów
fizykochemicznych wymusza działania w zakresie tworzenia mieszanek węgli
pochodzących z różnych kopalń.

 Rozszerzenie bazy zasobowej do produkcji paliw kwalifikowanych:
 utrzymanie oferty handlowej na rynku komunalno-bytowym w sytuacji

potencjalnych ograniczeń wynikających z podejmowanych „uchwał
antysmogowych”,

 możliwość rozszerzenia współpracy z producentami kotłów małej mocy w
zakresie stworzenia zintegrowanych produktów (kocioł + paliwo) dla sektora
komunalno-bytowego.



Firmowy sklep internetowy PGG sp. z o.o.

KONTEKST STRATEGICZNY – WZROST

SIŁY PRZEDSIĘBIORSTWA

PGG w lipcu 2017 r. uruchomiła nowy bezpośredni kanał zbytu.
Pierwszym produktem był Retopal ekogroszk workowany – palety 750 kg
Od 10.04.2017 r. – nowy produkt Greenmiał BigBagi 1 tona.
Węgiel jest dostępny na terenie całej Polski z dostawą kurierem.



 Połączenie dwóch Spółek węglowych pozwoli na segmentację produktów (wydobywanych
węgli) pod względem jakościowym, ilościowym oraz kierunków dostaw (rynku energetyki,
ciepłownictwa, przemysłu, komunalno-bytowego itd.)

 Alokacja i adresowanie węgla o lepszych parametrach jakościowych, z niską zawartością
siarki i popiołu, do odbiorców z sektora komunalno-bytowego.

 Połączenie pozwala na łatwiejsze i lepsze wykorzystanie zasobów materialnych oraz
wartości intelektualnych.

KONTEKST STRATEGICZNY – WZROST

SIŁY PRZEDSIĘBIORSTWA

Segmentacja 
produktów



Ujednolicenie 
strategii 

sprzedażowej, 
wzrost 

konkurencyjności 
na rynku
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KONTEKST STRATEGICZNY – WZROST SIŁY
PRZEDSIĘBIORSTWA

Optymalizacja 
procesu 

technologicznego 
wzbogacania 
i sortowana 

węgla w 
kopalniach

Wykorzystanie 
Efektów synergii

 wzrost przychodów ze sprzedaży węgla w związku
z planowaną koncepcją zaniechania wzbogacania około 1 mln
ton węgla na rzecz mieszania z miałem o wysokiej wartości
opałowej, niskiej zawartości siarki i niskiej spiekalności.

 Wspólna polityka marketingowa - skonsolidowanie sprzedaży pod względem
oferowanych produktów, poziomu obsługi klienta, możliwości wsparcia
marketingowego, zunifikowanego wizerunku firmy i produktów, a tym samym
promocja polskiego węgla oraz pełniejsze monitorowanie jakości oferowanych
produktów finalnych.

 W efekcie połączenia powstanie duży, europejski koncern górniczy funkcjonujący
w przestrzeni energetyczno-elektrociepłowniczej i sprzedaży detalicznej, który
będzie mógł skuteczniej konkurować z węglem importowanym.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


