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Polska Grupa Górnicza planuje w tym roku zatrudnić około 1600 osób, w tym niemal 370 uczniów, którzy mieli udzieloną
wcześniej gwarancję pracy, oraz innych zainteresowanych absolwentów szkół o profilu górniczym.
Jerzy Janczewski, wiceprezes PGG do spraw pracowniczych, podkreśla, że istotnym założeniem strategii kadrowej spółki jest
pozyskanie ludzi młodych, przygotowanych do pracy w górnictwie, którzy kształcili się na kierunkach przydatnych dla branży.
- Zgodnie z tym założeniem zamierzamy kontynuować współpracę z samorządami w zakresie kształcenia w zawodach górniczych.
Ramy tej współpracy pozostaną zbliżone do tych wypracowanych przez naszą poprzedniczkę Kompanię Węglową. Jednak zdając
sobie sprawę z naglącej potrzeby odbudowania zainteresowania wśród młodych ludzi branżą górniczą, pracujemy także nad
nowymi rozwiązaniami, które będą miały na celu zachęcenie młodzieży do podjęcia nauki w szkołach górniczych – mówi
wiceprezes Janczewski.
Do tej pory uczniom objętym programem współpracy oferowano zatrudnienie po zakończeniu nauki. Teraz PGG chce im także
zaproponować stypendia fundowane w trakcie nauki oraz dodatkowe nagrody roczne za dobre wyniki. Spółka zamierza też
pomagać przy organizacji praktycznej nauki zawodu, tak, by absolwent szkoły był przygotowany do zawodu teoretycznie i
praktycznie.
Nie tylko szkolnictwo zawodowe na tym poziomie jest przedmiotem zainteresowania spółki. W 2017 r. PGG podpisała umowę o
współpracy z Politechniką Śląską w zakresie modyfikacji ścieżki kształcenia na studiach II stopnia, uwzględniającej aspekt
praktyczny i wdrożeniowy.
- Współpraca polega na organizacji przez PGG praktyk i zajęć studenckich w okresie całego przebiegu studiów. To jest niezwykle
przydatne dla studentów. Odbywają oni praktyki pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i wytypowanych opiekunów w niemal
wszystkich działach ruchu zakładu górniczego – informuje wiceprezes PGG.
Dodaje, że w tym czasie studenci mogą wybrać dział, który uznają za najbardziej odpowiedni dla siebie.
- W trakcie studiów studenci będą podpisywać stosowne porozumienia. Ci, którzy zechcą związać przyszłość z PGG, otrzymają
miesięczne stypendia fundowane przez naszą firmę. Projekt ten jest dla obu stron obiecujący, gdyż studenci mają okazję do
zapoznania się ze sztuką górniczą pod okiem naszych fachowców, a my mamy nadzieję na pozyskanie ich do pracy po ukończeniu
studiów – podsumowuje Jerzy Janczewski.
Celem tej współpracy jest to, aby młody inżynier stał się pełnowartościowym pracownikiem inżynieryjno-technicznym zaraz po
zakończeniu studiów i podjęciu pracy.

