6

W W W.NOW YGORNIK.PL

1 –15 G R U D N I A 2 017

A K T U A L N O Ś C I

Mogła być strata. Będzie około 200 mln złotych zysku. Górnicy z PGG dostaną 30 proc.
zawieszonej czternastki

NOWY GÓRNIK

Sytuacja stabilna,
restrukturyzacja trwa
Ministrowie energii Krzysztof Tchórzewski
i Grzegorz Tobiszowski brali udział w posiedzeniu zespołu monitorującego powołanego
do oceny postępów naprawy PGG i osiąganych wyników ekonomicznych. – Zgodnie
z porozumieniem z kwietnia 2016 roku podjęliśmy wspólnie decyzję o wypłacie 30 proc.
zawieszonego dotychczas świadczenia w postaci 14. pensji. Jest to symboliczny sposób
podziękowania załodze za poniesione wyrzeczenia, kiedy to pracownicy zrzekli się świadczeń na ponad miliard złotych, aby pomóc
firmie – poinformował minister Tchórzewski
na konferencji prasowej.

Polska Grupa Górnicza ma znacznie lepsze wyniki finansowe, niż zakładano w biznesplanie. Na zakończenie tego roku spodziewano się straty. Z prognoz na podstawie
dotychczasowych wyników i planowanych
przychodów do końca roku wynika, że PGG
zakończy rok zyskiem netto około 200 mln
złotych. – Sytuacja PGG poprawia się z miesiąca na miesiąc. Z wielką przyjemnością
uczestniczyłem w posiedzeniu zespołu, który mógł pozytywnie ocenić dotychczasowe
wysiłki załogi i zarządu firmy – powiedział
minister Tchórzewski
Polska Grupa Górnicza została stworzona z kopalń dawnej Kompanii Węglowej. Na wiosnę tego roku do PGG włączono

Grupa integruje się,
poprawia się organizacja
pracy. Wiele wskazuje
na to, że w przyszłym
roku, po przeprowadzeniu
kolejnych procesów
naprawczych, zysk przekroczy
pół miliarda złotych.
REKL A M A

Polska Grupa Górnicza ma znacznie lepsze wyniki finansowe, niż zakładano w biznesplanie
kopalnie należące do KHW. Obie spółki były
praktycznie bankrutami. Wielu analityków
uważało, że PGG szybko padnie. – Niedoinwestowane kopalnie, wielkie długi i tani
węgiel to nie najlepszy posag dla firmy startującej na trudnym rynku węglowym – mówili.
Renomowana grupa analityków wprost twierdziła, że w Polsce będzie zapotrzebowanie
najwyżej na połowę wydobycia planowanego
przez PGG. Teraz okazuje się, że gdyby kopalnie PGG wydobyły w tym roku o kilka
milionów ton węgla więcej, znaleźliby się
nabywcy na paliwo.
– PGG jest trudnym przedsięwzięciem. Upłynęło kilka miesięcy od dołączenia
do PGG kopalń KHW. Grupa integruje się,
poprawia się organizacja pracy. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku, po przeprowadzeniu kolejnych procesów naprawczych, zysk

przekroczy pół miliarda złotych – powiedział
minister Tchórzewski.
Czy zysk PGG to wyłącznie efekt wzrostu
cen na węgiel energetyczny? Zdaniem ministra Tchórzewskiego wzrost cen to za mało,
aby osiągnąć dobry wynik i mieć perspektywę na jeszcze wyższe zyski. – Podwyżka cen
węgla to za mało. Kopalnie muszą realizować plany wydobywcze. Przez sześć, a nawet
10 miesięcy tego roku PGG rozwiązywała
problemy ze ścianami wydobywczymi. Teraz pracują nowe ściany, w przyszłym roku
górnicy rozpoczną prace w kolejnych. Widać
poprawę sytuacji. Zapasy węgla na zwałach
przy elektrowniach rosną. Minister Grzegorz
Tobiszowski musiał trochę ręcznie sterować
przewozami kolejowymi. Poradziliśmy sobie.
Nie ma dzisiaj problemów z węglem – poinformował minister energii.
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Liderzy
związkowi
o wypłacie
czternastki
Bogusław Hutek, lider NSZZ S olidar ność PGG: Miesiąc
temu na stole negocjacyjnym było zero. Teraz
wychodzimy po drugiej
turze negocjacji i mamy
30 proc. czternastki. Jest
sukces. Od przyszłego roku wracamy do zasad
wynagradzania sprzed porozumienia o czasowym zawieszeniu niektórych składników
plac. Jednak trzeba pamiętać, że w czasie, gdy
płace rosły w innych firmach, u nas zmalały
średnio o ok. 20 proc. Musimy rozmawiać
o zasadach wynagradzania między innymi
dlatego, że brakuje chętnych do pracy pod
ziemią.
Przemysław Skupin,
lider WZZ Sierpień 80:
Miesiąc temu wyniki finansowe nie pozwalały
na podjęcie decyzji o wypłacie. Teraz, po podsumowaniu wyników za 10
miesięcy i na podstawie prognoz na listopad i grudzień, wiemy,
że spółka może sobie pozwolić na wypłatę
części czternastki. Załoga poniosła duże wyrzeczenia. Ponieważ sytuacja w spółce jest
lepsza, niż przewidywały to plany, uważam,
że należało załodze zrekompensować część
wyrzeczeń.
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