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Celem prezentacji jest 
odpowiedź na pytanie:

Czy szacowanie kosztów 
pracy w górnictwie, 
jest drogą do sprawiedliwej 
transformacji ?????



Wskazany cel, w znaczącej części, jest wynikiem 
restrykcyjnej polityki klimatycznej Unii 
Europejskiej oraz skoncentrowania uwagi na 
odnawialnych źródłach energii w ostatnich lat.

Czynniki te wywierają presję na dostosowanie 
branży węglowej i poszukiwanie rozwiązań 
korzystnych dla gospodarki, przedsiębiorstw, 
w tym przede wszystkim kopalń i zakładów z 
nimi współpracujących, oraz ich pracowników.



Wahania na światowych rynkach surowców energetycznych,

w tym na rynku europejskim jak również krajowym, oraz

skoncentrowanie uwagi UE na odnawialnych źródłach energii

w ciągu ostatnich lat, wywierają presję na dostosowanie branży

i poszukiwanie nowych, korzystnych rozwiązań dla całej gospodarki,

dla producentów węgla, a co za tym idzie również dla sektora

okołogórniczego.



Wybrane elementy szacowania stanowiska pracy w górnictwie m.in.



Branża motoryzacyjna
• 3000 miejsc pracy
• Koszt inwestycji      

3,3 mld zł

Branża logistyczna
• 2000 miejsc pracy
• Koszt inwestycji     

18 mln zł

Sektor usług 
budowlanych
• 20 miejsc pracy
• Koszt inwestycji       

200 tys zł

Sektor OZE
• Liczba miejsc pracy 

114/5
• Koszt inwestycji 

612 mln zł

Wprowadzenie do modelu



Z uwagi jednak na mnogość
czynników mających wpływ na
szacowanie kosztów pracy w
górnictwie węgla kamiennego, z
których część ma charakter
pejoratywny, a panujące trendy,
oraz fakt, że polski rynek od
ponad dwóch lat wykazuje się
dużą stabilnością przyjęto
następujące założenia:



Składowe modelu :

• Koszty odpraw, urlopów oraz emerytur górniczych, 
• Koszty utraconych wpływów do budżetu,
• Koszty bieżącego funkcjonowania / bez kosztów 

personalnych/,
• Koszty inwestycji w utworzenie nowego miejsca pracy,
• Koszty personalne

Koszty rekultywacji terenu
Koszty rewitalizacji terenów poprzemysłowych

Koszty ochrony środowiska 
…



W celu zobrazowania jak będą się
kształtowały koszty szacowania miejsc
pracy w górnictwie zaproponowano dwa
scenariusze, mianowicie:

scenariusz transformacyjny

versus 

scenariusz likwidacyjny



Scenariusz 
transformacyjny 

Scenariusz 
likwidacyjny

Scenariusze modelu



Przeciętny koszt zastąpienia 
1 miejsca pracy w sektorze węglowym

931 tys -1,2 mln

W zależności od wielkości spółki ok. 250 mld

Koszty zastąpienia w scenariuszu transformacyjnym   

 Scenariusz ten jest optymistyczny i będzie kosztował w
przedziale 190 mld do 250 mld zł;

 Skutkiem scenariusza jest zamknięcie kopalń z jednoczesną
koniecznością inwestycji dla nowych miejsc pracy w branży
motoryzacyjnej, usług budowlanych, logistycznej czy też OZE

 Jednak muszą być inwestorzy, konkretne projekty i zapewnione
finansowanie - w przeci wny m razi e moż li wy tylko
scenariusz likwidacyjny



Koszty zastąpienia w scenariuszu  likwidacyjnym

Przeciętny koszt zastąpienia 
1 miejsca pracy w sektorze węglowym

270 tys

W zależności od wielkości spółki ok. 54 mld

 Scenariusz ten to scenariusz negatywny za ok. 54 mld zł, który
skutkuje likwidacją miejsc pracy pracowników jak również
branży okołogórniczej.

 Wywiera on negatywne skutki społeczno – gospodarcze ( m.in.
t.j. bezrobocie, odpływ kapitału, zahamowanie rozwoju).

 Taki scenariusz pokazuje, że to nie jest transformacja sektora
górniczego tylko jego likwidacja !!!

 Zatem co dalej ???



Pomimo presji dekarbonizacji, a także promowania
odnawialnych źródeł energii, węgiel kamienny
pozostaje kluczowym światowym surowcem
energetycznym. Odnawialne źródła energii w
najbliższej przyszłości nie są w stanie zagrozić roli
węgla kamiennego ze względu na ich niski i wolno
rosnący udział w bilansie energetycznym związany z
brakiem stabilności dostaw.



W przyjętych założeniach koszty jawią się jako niemożliwe do
udźwignięcia przez gospodarkę, chyba, że pojawi się konkretny
inwestor i wówczas można rozpocząć zamykanie kopalń.
Jeśli mamy przystąpić do likwidacji kopalń, a w zasadzie całego
sektora to musimy mieć najpierw pewność, że ten inwestor
istnieje, wcześniej nie można rozpocząć całego procesu.
Brak potencjalnego inwestora to niemożność realizacji wariantu
optymistycznego, następuje rozpoczęcie wariantu
likwidacyjnego, który będzie niekorzystny dla całej branży.

Wnioski i rekomendacje dla branży węgla 



Najwyższe koszty zastąpienia stanowisk pracy w górnictwie
występują w wariancie transformacyjnym przeniesienia
pracowników górnictwa węgla kamiennego do
nowotworzonych przedsiębiorstw, we wskazanych przez model
sektorach.
Koszty inwestycji i bieżącego funkcjonowania nowotworzonych
podmiotów stanowią kluczową wartość w kosztach zastąpienia
stanowisk pracy w sektorze węglowym.

Wnioski i rekomendacje dla branży węgla 



„Just transition” to proces
opracowywania , planów, strategii i
inwestycji prowadzących ku przyszłości,
w której wszystkie miejsca pracy są
zielone i godziwe, emisje kształtują się na
poziomie zerowym, ubóstwo nie stanowi
problemu, a społeczności prosperują i
pozostają odporne na zmiany
klimatyczne.



Sprawiedliwa transformacja to jedno z
głównych założeń paryskiego porozumienia
klimatycznego, zatem

Czy rzeczywiście będzie to możliwe
w perspektywie roku 2050 ???



Podążajmy zatem w kierunku 
sprawiedliwej transformacji

pamiętając 
o realnym 

oszacowaniu 
kosztów pracy dla 

górnictwa !!!
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