Górniczy stan kurczy się
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Końcem ubiegłego roku zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego wynosiło ponad 82,7 tys. osób. Zmniejszająca się
liczba górników to trend, który utrzymuje się od lat. Nie znaczy to jednak, że spółki węglowe nie szukają nowych
pracowników.
Zmniejszająca się liczba pracowników sektora górniczego to z jednej strony część ogólnoeuropejskiego trendu, zgodnie z którym
branża się kurczy. Z drugiej jednak, to element świadomych działań restrukturyzacyjnych, które mają poprawić wydajność i
efektywność górniczych spółek. Mimo zmniejszania zatrudnienia spółki nie mogą zrezygnować z przyjmowania nowych
pracowników, bo na bieżąco muszą zastępować osoby przechodzące na emeryturę i zapełniać lukę pokoleniową.
Na koniec 2017 r. w całym sektorze zatrudnionych było 82,7 tys. osób, z czego ponad 63,7 tys. jako pracownicy dołowi. To
oznacza, że branża w ciągu roku pod względem liczebności skurczyła się o przeszło 1,9 tys. osób. Według bilansu
przedstawionego przez katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, w całym 2017 r. z górnictwa odeszło ok. 8 tys. osób (głównie
na emerytury), a spółki węglowe przyjęły do pracy prawie 6,1 tys. ludzi.
Warto również przypomnieć, że w latach 2015-2017, czyli w okresie, kiedy nasilona była restrukturyzacja branży, z finansowanych
przez budżet państwa urlopów przedemerytalnych i jednorazowych odpraw skorzystały 8864 osoby spośród ponad 12,7 tys. osób,
które przeszły wraz z przekazywanym majątkiem do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
W tym okresie również ponad 6,4 tys. osób skorzystało z urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładów przeróbki
mechanicznej węgla.
Na sektor górnictwa węgla kamiennego (w jego produkcyjnej części) składa się obecnie 8 podmiotów: Polska Grupa Górnicza,
Jastrzębska Spółka Węglowa, Lubelski Węgiel Bogdanka, Tauron Wydobycie, Węglokoks Kraj oraz trzy prywatne zakłady - PG
Silesia, Siltech i Eko-Plus. Do ogólnej liczby osób, które są zatrudnione w górnictwie węgla kamiennego wlicza się również
pracowników przeniesionych do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, z wyjątkiem tych osób, które skorzystały z urlopów górniczych.

