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 Cel i zakres dokumentu 

W celu wsparcia państw członkowskich w transformacji ku neutralności klimatycznej, Komisja Europejska (KE) 

zaproponowała w styczniu 2020 r. mechanizm sprawiedliwej transformacji (MST) w ramach Europejskiego 

Planu Inwestycyjnego Zielonego Ładu o wartości 1 miliarda EUR. Podstawowym celem mechanizmu jest 

zapewnienie wsparcia najbardziej narażonym regionom oraz pomoc w złagodzeniu społeczno-gospodarczych 

kosztów transformacji. Mechanizm składa się z trzech filarów: Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), 

programu Sprawiedliwej Transformacji w ramach InvestEU oraz instrumentu pożyczkowego dla sektora 

publicznego. Oczekuje się, że MST zmobilizuje 150 miliardów euro inwestycji prywatnych i publicznych. 

Znaczenie tego mechanizmu dodatkowo wzmocnił kryzys COVID-19. Z tego powodu KE uwzględnia go w 

kolejnej propozycji nowego wieloletniego budżetu. Oprócz MST, KE uruchomiła internetową Platformę 

Sprawiedliwej Transformacji. Służy jako punkt komunikacyjny pozwalający na dzielenie się wiedzą i 

doświadczeniem z innymi regionami przechodzącymi transformacji w stronę gospodarki neutralnej pod 

względem emisji dwutlenku węgla. Platforma zapewnia również wsparcie techniczne i doradcze dla terytoriów 

w realizacji planów sprawiedliwej transformacji oraz w opracowywaniu projektów dla MST. 

Niniejszy dokument jest jednym z rezultatów projektu „Wsparcie przygotowania terytorialnych planów 

sprawiedliwej transformacji w Polsce” realizowanego przez Komisję Europejską przy wsparciu PwC Advisory. 

Dokument zawiera ocenę wyzwań związanych z transformacją, w tym wpływu społecznego, gospodarczego i 

środowiskowego przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, a także potrzeb i celów rozwojowych, które 

mają zostać osiągnięte do 2030 r. Założenia dokumentu są zgodne z celem przejściowym UE zmniejszenie 

emisji o 55% do 2030 r. oraz celem ostatecznym, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. 

poprzez przekształcenie lub zakończenie działalności intensywnie wykorzystującej gazy cieplarniane na tych 

wyznaczonych obszarach. Dokument zawiera plan działania wraz z mapą drogową konkretnych środków, które 

należy podjąć do 2030 r., zgodnie z celem UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., w 

szczególności w odniesieniu do przekształcenia lub zamknięcia obiektów związanych z produkcją paliw 

kopalnych lub innymi działaniami intensywnie generującymi gazy cieplarniane. Ponadto plan działania opisuje 

oczekiwany wkład wsparcia FST w rozwiązywanie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków 

przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu oraz pozwala na dokonanie oceny synergii i komplementarności 

z drugim filarem i trzecim filarem mechanizmu sprawiedliwej transformacji, a także z innymi programami i 

funduszami unijnymi w celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych. 

Raport składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym z nich przeanalizowano możliwy zakres wykorzystania 

Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i przedstawiono wstępne informacje na temat pozostałych dwóch filarów 

Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Informacje te posłużyły do prawidłowego przygotowania planu 

działania na rzecz realizacji FST w Wielkopolsce przedstawionego w kolejnych rozdziałach. Ponadto na 

podstawie przeglądu dokumentów strategicznych sporządzono wnioski, wskazujące na potencjalne pola 

komplementarności działań współfinansowanych z FST z innymi działaniami rozwojowymi. 

W drugim rozdziale skoncentrowano się na przedstawieniu diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej 

subregionu konińskiego. Analiza obejmuje dostępne w statystyce publicznej wskaźniki związane z demografią, 

rynkiem pracy, aktywnością i strukturą gospodarczą. Wskaźniki posłużyły do interpretacji kluczowych 

problemów subregionu, które szerzej omówiono w podsumowaniu. Z kolei diagnozę uwarunkowań 

przestrzennych i środowiskowych, a także główne wyzwania związane z osiągnięciem neutralności 

klimatycznej przedstawiono w rozdziale 3. 

Główną częścią niniejszego raportu jest rozdział 4, w którym zostały opracowane główne założenia planu 

działań wraz z mapą drogową realizacji FST w subregionie konińskim. W ramach prac w pierwszej kolejności 

wyznaczono filary interwencji (główne rodzaje operacji). Następnie dla każdego z nich zdefiniowano szereg 

przedsięwzięć mających na celu osiągnięcie założonych celów procesu sprawiedliwej trans formacji. 

Poszczególnym przedsięwzięciom przypisano m.in.: priorytety, potencjalnych odbiorców, potencjalnych 
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beneficjentów oraz przykładowe działania. W planie działań wskazano również możliwe źródła finansowania 

poszczególnych projektów oraz zalecane wskaźniki śledzenia postępów wdrażania. 

W ostatnim rozdziale podsumowano kluczowe wnioski z całej analizy. Może on służyć jako osobne 

streszczenie zarządcze dokumentu. 

 Metodyka i główne ograniczenia 

Opracowanie raportu o wyzwaniach, potrzebach i planu działania dla terytoriów najbardziej wrażliwych na 

negatywne skutki społeczno-gospodarcze związane z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej dla 

klimatu jest jednym z kluczowych elementów prac polegających na wsparciu przygotowania Sprawiedliwych 

Terytorialnych Plany Przemian dla Dolnego Śląska, Śląska i Wielkopolski. Prowadzone analizy powinny z 

jednej strony wspierać twórców TPST w określeniu kluczowych kierunków realizacji sprawiedliwej 

transformacji, z drugiej – dostarczać rzetelnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji społeczno-

gospodarczej obszaru kwalifikowalnego. 

Jednym z kluczowych ograniczeń w przygotowaniu tego raportu były uwarunkowania związane z pandemią 

COVID-19, które uniemożliwiały prowadzenie spotkań z interesariuszami i warsztatów w trybie stacjonarnym. 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu partycypacji, zdecydowano się na wykorzystanie narzędzi 

internetowych umożliwiających przeprowadzenie wywiadów pogłębionych (IDI) z przedstawicielami różnych 

grup interesariuszy szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego. Kolejnym ograniczeniem związanym z 

przygotowaniem badania był fakt, że poszczególne regiony są w trakcie opracowywania odpowiednich 

Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji. Oznacza to, że raport ten powstawał równolegle z 

działaniami podejmowanymi przez właściwe miejscowo Urzędy Marszałkowskie. Zakłada się, że przedstawiony 

w opracowaniu plan działań powinien być w pełni zgodny z ostatecznymi wersjami TPST. Biorąc jednak pod 

uwagę, że Plany będą podlegały dalszym zmianom w przyszłości (np. w wyniku uwag Komisji Europejskiej oraz 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej), należy podkreślić, że plan działań może być również podlega 

dalszym zmianom. 

Ponadto należy pamiętać, że proces wdrażania FST w Polsce jest wciąż w toku. Obecnie konsultowana jest 

Umowa Partnerska, która przedstawia główne założenia związane z wdrażaniem Funduszu. Nie podjęto jednak 

wszystkich decyzji niezbędnych do przedstawienia szczegółowego planu działania wraz z mapą drogową 

wdrażania. W związku z tym w niniejszym opracowaniu skupiono się na dokonaniu diagnozy społeczno-

gospodarczej obszaru kwalifikowalnego oraz zidentyfikowaniu głównych założeń skutecznej realizacji 

Funduszu. Przedstawiono kluczowe przedsięwzięcia, które powinny towarzyszyć transformacji w kierunku 

gospodarki neutralnej dla klimatu, wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania (w tym wkładu FST) 

oraz proponowanych wskaźników produktu i rezultatu. 

W trakcie przygotowania opracowania wykorzystano szereg metod i technik badawczych. Wybrana metodyka 

jest charakterystyczna dla badań społecznych i zapewnia wiarygodność formułowanych w dokumencie 

wniosków. 

Wywiady pogłębione (IDI) 

Indywidualny wywiad pogłębiony to metoda badania 
jakościowego polegająca na prowadzeniu indywidualnych 
rozmów z niewielką liczbą respondentów wybranych ze 
względu na ich związek z tematem badania. 

 

Badanie IDI to jedna z najpopularniejszych jakościowych 
technik badawczych, polegająca na szczegółowej, 
pogłębionej rozmowie z respondentem w celu poznania jego 

potrzeb i oczekiwań. 

Podczas przygotowywania niniejszego 
opracowania przeprowadzono wywiady 
pogłębione z przedstawicielami głównych 
interesariuszy. Respondenci reprezentowali 

m.in.: DG Reform, Ministerstwo Funduszy i 
Polityki Regionalnej, Ministerstwo Aktywów 
Państwowych, Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska, przedstawicieli Urzędów 

Marszałkowskich Śląska, Dolnego Śląska i 
Wielkopolski, przedstawicieli związków 
zawodowych, samorządu terytorialnego i innych 
interesariuszy procesu sprawiedliwej 
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transformacji. 

 

Wywiady pomogły określić główne potrzeby i 
oczekiwania różnych interesariuszy, związane z 

modelem zarządzania FST. 

Warsztat Strategiczny 

Warsztaty to jedna z najpopularniejszych metod badań 
jakościowych polegająca na dyskusji z grupą respondentów/ 
uczestników spotkania na zadany temat/ grupę tematów. 
Warsztaty mają pomóc w zrozumieniu zjawisk, motywacji, 

postaw i zachowań bez konieczności wyjaśniania 
zagadnienia wyłącznie w sposób liczbowy i czysto opisowy. 

Warsztaty pozwoliły na przedstawienie 
głównych wniosków z raportu oraz podkreślenie 
komplementarności niniejszego opracowania z 
Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej 

Transformacji przygotowanymi przez właściwe 
miejscowo Urzędy Marszałkowskie. Podczas 
przygotowywania tego dokumentu 
zorganizowano trzy różne warsztaty – dla 

każdego z województw osobno. 

 

Desk research (w tym analiza statystyczna) 

Metoda desk research to standardowa działalność 
badawcza polegająca na gromadzeniu różnych źródeł 
informacji i budowaniu niezbędnej bazy wiedzy o badanych 

zjawiskach. Przeanalizowano źródła takie jak: akty prawne i 
dokumenty strategiczne, analizy, opracowania i raporty 
dotyczące sytuacji wyjściowej w trzech regionach, artykuły 
naukowe, dokumenty urzędowe itp. 

 

Dodatkowo analizie poddano dane statystyczne dotyczące 
aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w regionach, 
zwłaszcza w zakresie rynku pracy, aktywności zawodowej, 

subregionalnej struktury gospodarczej itp. 

Krytyczna analiza źródeł pozwoliła na 
opracowanie diagnozy wyzwań społecznych, 
ekonomicznych, środowiskowych i 

przestrzennych towarzyszących procesowi 
transformacji. Na podstawie uzyskanych danych 
opracowano założenia planu działań. 

Analiza foresight 

Analiza foresight pozwala na identyfikację alternatywnych 

scenariuszy na przyszłość oraz wskazanie skutków różnych 
decyzji. Określenie skutków poszczególnych decyzji pozwala 
na zrozumienie zależności między zjawiskami i wybór 
optymalnego wariantu, przynoszącego oczekiwane rezultaty. 

Foresight został wykorzystany do 

zidentyfikowania kluczowych wyzwań 
przyszłości związanych ze sprawiedliwą 
transformacją, a także potencjalnych środków 
łagodzenia negatywnych skutków transformacji. 

 

 Zakres Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 

Sprawiedliwa Transformacja to oparty na wizji, jednoczący i skoncentrowany terytorialnie zestaw zasad, 

procesów i praktyk, które budują ekonomiczną i polityczną wolę, pozwalającą na przejście z gospodarki 

wydobywczej do gospodarki odnawialnej. Oznacza to podejście do cyklu produkcyjnego i konsumpcyjnego w 

sposób całościowy i bezodpadowy. Sama przemiana musi być sprawiedliwa, kompensując przeszłe 

potencjalne krzywdy i tworząc nowe relacje władzy na przyszłość poprzez odpowiedni system 

odszkodowawczy. Jeśli proces przejścia nie jest sprawiedliwy, zakładany rezultat nigdy nie zostanie osiągnięty. 

Sprawiedliwa Transformacja opisuje zarówno dokąd zmierzamy, jak i jak się tam dostaniemy.  

Osiągnięcie tego ambitnego celu wymaga stawienia czoła różnorodnym, ale wzajemnie powiązanym 

wyzwaniom, takim jak rozwój nowej infrastruktury energetycznej i oddzielenie wzrostu gospodarczego od 

wykorzystania zasobów. Ponadto terytorialne plany sprawiedliwej transformacj i (TPST) muszą opierać się na 

dowodach i danych, aby rozwiązać najbardziej palące problemy i muszą koncentrować się na środkach, które 

ułatwią zrównoważony, długoterminowy rozwój dotkniętych regionów. Konieczna jest również ocena wniosków 

wyciągniętych zarówno z doświadczeń regionalnych i polskich, jak i przykładów międzynarodowych – należy 

uznać, że wahania niektórych interesariuszy wynikają z negatywnych lokalnych skutków poprzednich zamknięć 

kopalń. 
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By wesprzeć państwa członkowskie w transformacji w stronę neutralności klimatycznej, w styczniu 2020 r. 

Komisja uruchomiła mechanizm sprawiedliwej transformacji (MST) w ramach Europejskiego Planu 

Inwestycyjnego Zielonego Ładu o wartości 1 miliarda EUR. Podstawowym celem mechanizmu jest 

zapewnienie wsparcia najbardziej narażonym regionom oraz pomoc w złagodzeniu społeczno-gospodarczych 

kosztów transformacji. Mechanizm składa się z trzech filarów: Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), 

programu Sprawiedliwej Transformacji w ramach InvestEU oraz instrumentu pożyczkowego dla sektora 

publicznego. Podczas gdy FST zapewni wsparcie tylko terytoriom w okresie przejściowym, dwa pozostałe filary 

MST mają szerszy zasięg geograficzny. 

Tabela 1. Filary Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. 

Fundusz Sprawiedliwej 

Transformacji 

Fundusz będzie wspierać dywersyfikację gospodarczą i rekonwersję danych 

terytoriów. Oznacza to wspieranie inwestycji produkcyjnych w małe i średnie 

przedsiębiorstwa, tworzenie nowych firm, badania i innowacje, odnowę środowiska, 

czystą energię, podnoszenie i przekwalifikowywanie pracowników, pomoc w 

poszukiwaniu pracy i aktywne włączanie programów dla osób poszukujących pracy, 

a także przekształcenie istniejących instalacji wysokoemisyjnych, gdy inwestycje te 

prowadzą do znacznych redukcji emisji i ochrony miejsc pracy. 

InvestEU 

InvestEU będzie wspierać inwestycje w szerszy zakres projektów w porównaniu do 

Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, takich jak projekty dotyczące infrastruktury 

energetycznej i transportowej, w tym infrastruktury gazowej i ciepłownictwa, ale 

także projekty dotyczące dekarbonizacji, dywersyfikacji gospodarczej i infrastruktury 

społecznej. 

Pożyczki EBI 

Pożyczki zapewnią podmiotom sektora publicznego środki na wdrożenie 

instrumentów ułatwiających przejście na neutralność klimatyczną. Wspierane 

inwestycje będą obejmować infrastrukturę energetyczną i transportową, sieci 

ciepłownicze, środki efektywności energetycznej, w tym renowację budynków, a 

także infrastrukturę społeczną. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie witryny Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities -2019-

2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_en 

Mechanizm sprawiedliwej transformacji będzie uzupełniał znaczny wkład budżetu UE za pośrednictwem 

wszystkich instrumentów bezpośrednio związanych z transformacją, w szczególności Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego („EFRR”) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus („EFS+”). Fundusz na rzecz 

sprawiedliwej transformacji będzie skupiał się na dywersyfikacji gospodarczej terytoriów najbardziej dotkniętych 

transformacją klimatyczną oraz przekwalifikowaniu i aktywnej integracji pracowników i osób poszukujących 

pracy. Główny cel Funduszu został wyjaśniony w zdaniu: „umożliwienie regionom i ludziom zajęcia się 

społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi skutkami przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu”.  

 

Aby osiągnąć ten cel, FST wspiera takie działania, jak:  
 

 

 

1. Inwestycje produkcyjne w MSP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące do 

dywersyfikacji i rekonwersji gospodarczej; 

2. Inwestycje w tworzenie nowych firm, w tym inkubatory przedsiębiorczości i usługi 
doradcze; 

3. Inwestycje w działalność badawczą i innowacyjną oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii; 

4. Inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktury na rzecz przystępnej cenowo 

czystej energii, redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i 
energii odnawialnej; 
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5. Inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową; 

6. Inwestycje w regenerację i dekontaminację terenów, rekultywację gruntów i projekty 
zmiany przeznaczenia; 

7. Inwestycje w poprawę gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym poprzez zapobieganie 
powstawaniu odpadów, ograniczanie, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne 
wykorzystanie, naprawę i recykling; 

8. Podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie pracowników;  

9. Pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy; 

10. Aktywna integracja osób poszukujących pracy. 

 

Fundusze FST nie mogą wspierać działań takich jak: likwidacja lub budowa elektrowni jądrowych, produkcja, 

przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych, inwestycje związane z produkcją, 

przetwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem lub spalaniem paliw kopalnych oraz inwestycje w 

infrastrukturze szerokopasmowej na obszarach, na których istnieją co najmniej dwie sieci szerokopasmowe tej 

samej kategorii. 

 Wyzwania zidentyfikowane w dokumentach strategicznych 

Wyzwania zidentyfikowane w niniejszym raporcie opierają się na rzeczywistych dogłębnych badaniach, jednak 

nie należy ich traktować jako jedynego źródła wiedzy i informacji. W celu przedstawienia kompleksowego, 

zintegrowanego podejścia do opracowania mapy drogowej mającej na celu sprostanie kluczowym wyzwaniom 

subregionu konińskiego, należy również wziąć pod uwagę inne regionalne dokumenty strategiczne, takie jak:  

• Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, 

• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego „Wielkopolska 2020+”, 

• Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski (RIS 2030), 

• Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego Województwa Wielkopolskiego,  

• Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego do roku 2030, 

• Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem 

inwestycyjnym, 

• Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej. 

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku1 

Dokument identyfikuje wschodnią część województwa wielkopolskiego (z subregionem konińskim jako jego 

„kluczową częścią”) jako jeden z „Obszarów Strategicznej Interwencji”. Przedstawiona w strategii koncepcja 

dotyczy transformacji wschodniej części Wielkopolski w kierunku neutralności klimatycznej, a także 

transformacji społeczno-gospodarczej. W konsekwencji region ma przekształcić się z gospodarki opartej na 

paliwach kopalnych w nowoczesną, zrównoważoną gospodarkę, opartą na energii odnawialnej i wodorze, 

uwzględniającą szacunek społeczny. 

Poniżej przedstawiono kluczowe kierunki działań wymienione w dokumencie, wykazujące spójność z 

potencjalnym zakresem wsparcia FST: 

Wzrost gospodarczy 

Wielkopolski bazujący 
Wyzwania nakreślone w dokumencie zdają się identyfikować wszystkie kluczowe 
aspekty, które zostały również ujęte w diagnozie. Generalnie wyzwania w zakresie 

 
1 https://wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2020/01/Strategia-Wielkopolska-2030.pdf  
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na wiedzy swoich 

mieszkańców 

wzrostu gospodarczego dotyczą wsparcia produkcji odnawialnych źródeł energii - 
tworzenia warunków do rozwoju bezemisyjnych i innowacyjnych technologii 

wykorzystujących energię odnawialną oraz wspieranie przedsiębiorczości. 
Przykładowe wyzwania obejmują: 

• rozwój MSP i terenów inwestycyjnych; promocja gospodarcza 
przedsiębiorstw, 

• wsparcie rolnictwa na terenach pogórniczych i na glebach lekkich 
subregionu konińskiego, 

• wzmocnienie potencjału IOB, rozwój sieci IOB oraz wsparcie 
przedsiębiorców szerokim wachlarzem usług doradczych, 

• wspieranie współpracy nauki i biznesu, zwiększenie zainteresowania 
sektora prywatnego działalnością B+R, tworzenie warunków do rozwoju 
innowacyjnych projektów, w tym rozwoju nowoczesnej i kreatywnej 
przestrzeni biznesowej oraz szkolnictwa wyższego, 

• poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez tworzenie nowych miejsc pracy 
i rozwój przedsiębiorczości, podnoszenie jakości kształcenia i 
dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy; stworzenie 
warunków do uczenia się przez całe życie w przypadku pracowników 

odchodzących z sektora paliwowo-energetycznego. 

Rozwój społeczny 

Wielkopolski oparty na 

zasobach materialnych i 

niematerialnych 

Wyzwania związane z rozwojem społecznym z wykorzystaniem potencjału regionu 

wydają się wpisywać w zdiagnozowane obszary interwencji i aktualny potencjał 
regionu: 

• wzmacnianie potencjału turystycznego regionu, 

• poprawa jakości i dostępu do specjalistycznej opieki medycznej oraz 

usług przeciwdziałających negatywnym skutkom procesów 
demograficznych (m.in. Rozwój usług opiekuńczych i senioralnych), 

• rozwój usług zwiększających atrakcyjność warunków osadniczych 
subregionu konińskiego. 

Rozwój infrastruktury z 

poszanowaniem 

środowiska 

przyrodniczego 

Wielkopolski 

Wyzwania w obszarze rozwoju infrastruktury również wydają się być spójne z 
diagnozą i dotyczą głównie systemu komunikacji i logistyki: 

• budowa/przebudowa sieci dróg krajowych i wojewódzkich 
zlokalizowanych w subregionie konińskim, wzmacniająca spójność 
komunikacyjną obszaru; 

• wzmocnienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej subregionu 

konińskiego poprzez rozwój lokalnej infrastruktury drogowej, 
niskoemisyjnego transportu, rozwój ścieżek rowerowych i sieci 
komunikacji autobusowej, integrację systemów transportu publicznego 
oraz budowę węzłów przesiadkowych; 

• zwiększenie efektywności gospodarki wodno-ściekowej oraz inwestycje w 
infrastrukturę wodno-ściekową; 

• programy mające na celu poprawę jakości powietrza i redukcję emisji 
CO2. 

Wzrost skuteczności 

wielkopolskich instytucji 

i sprawności 

zarządzania regionem 

• rewitalizacja i rekultywacja terenów zdegradowanych (w tym terenów 
pogórniczych) w celu zwiększenia ich atrakcyjności i jakości życia 

mieszkańców, 

• opracowanie racjonalnej polityki przestrzennej na obszarze subregionu 
konińskiego, 

• wzmocnienie instrumentów wsparcia i doskonalenie systemów wsparcia 

zwiększające efektywność wdrażanych mechanizmów rozwojowych, w 
tym partnerstw międzysektorowych i dialogu społecznego 

Przedstawione w dokumencie kluczowe kierunki działań zdają się odpowiadać na najpilniejsze problemy, z 

jakimi boryka się lub będzie borykał się subregion koniński, a także są tworzone na mocnych stronach regionu, 

wykorzystując jego potencjał, taki jak dziedzictwo, zasoby środowiska naturalnego czy dobra infrastruktura 

komunikacyjna. 
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Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego „Wielkopolska 
2020+”2 

Kolejnym ważnym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju regionu i subregionu konińskiego jest Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska 2020+”. Dokument określa 

politykę przestrzenną, docelową strukturę funkcjonalną i szczególną regionu oraz działania, jakie należy podjąć 

w celu realizacji celów ponadlokalnych i publicznych. 

Celem zagospodarowania przestrzennego wschodniej Wielkopolski (w tym subregionu konińskiego) jest 

stworzenie nowych podstaw dla podtrzymania obecnej energetyki i przekształcenie jej w opartą na różnych 

źródłach energii (zarówno lokalnych, jak i zewnętrznych). Dokument precyzuje, że ważnym aspektem takiej 

transformacji będzie przekształcenie gospodarki opartej na węglu brunatnym w gospodarkę zróżnicowaną. 

Dokument określa następujące cele zgodne z założeniami FST: 

Utrzymanie i 

restrukturyzacja 

energetyki 

W tym obszarze wyzwania dotyczą generalnych przedsięwzięć mających na celu 
restrukturyzację energetyki: 

• ograniczenie inwestycji na terenach położonych w obrębie 
udokumentowanych złóż węgla brunatnego, 

• wykorzystanie potencjału obszarów pogórniczych do produkcji energii w 
oparciu o nowe źródła energii. 

Kształtowanie nowych 

funkcji stanowiących 

trzon rozwoju obszaru 

Wyzwania związane ze społecznymi i ekonomicznymi aspektami transformacji: 

• rozwój nowej działalności gospodarczej, w tym redefinicja funkcji dla 
terenów poprodukcyjnych i pogórniczych; wykorzystanie zasobów wód 
geotermalnych do celów grzewczych i rozwoju turystyki. 

Kształtowanie środowiska 

naturalnego 
Różne działania ograniczające negatywny wpływ przemysłu (potencjalnie objęte 
FST): 

• wprowadzanie nowych technologii poprawiających jakość powietrza i 
redukujących emisje, 

• ochrona przed hałasem przemysłowym na terenach podlegających 
ochronie akustycznej m.in. poprzez wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w przemyśle, barier dźwiękochłonnych w postaci terenów 

zielonych oraz wykluczenie bezpośredniego sąsiedztwa sprzecznych 
funkcji, 

• utrzymanie stref bez budowania w pobliżu istniejących zakładów 
produkcyjnych i korytarzy infrastrukturalnych, 

• wprowadzenie stref buforowych wzdłuż brzegów cieków i zbiorników 
wodnych w postaci terenów zielonych; 

 

Ponadto inne wyzwania związane ze środowiskiem obejmują: 

• rekultywacja terenu górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego, 

• przywrócenie sieci hydrograficznej terenu oraz intensyfikacja retencji 
wodnej, 

• zachowanie istniejących ekosystemów zależnych od wody (terenów 

podmokłych), dolin rzecznych i małych cieków wodnych w 
dotychczasowym użytkowaniu. 

  

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski (RIS 2030)3 

Ważną rolę w sprostaniu wyzwaniom subregionu konińskiego odegra RIS 2030, ponieważ definiuje i nakreśla 

Regionalne Inteligentne Specjalizacje – obszary kluczowe dla regionu z punktu widzenia dywersyfikacji 

gospodarki. Istotnym czynnikiem zwiększającym innowacyjność w regionie, a także przyczyniającym się do 

 
2 http://www.wbpp.poznan.pl/PZPWW19/PZPWW19.pdf  
3 http://iw.org.pl/wp-content/uploads/2020/12/RIS2030-k2.pdf  
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dywersyfikacji lokalnej gospodarki jest rozwój różnorodnych inicjatyw wsparcia regionalnego, wymagających od 

firm lub ich rozwiązań dopasowania do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji w celu ubiegania się o 

dofinansowanie. 

Dokument definiuje następujące inteligentne specjalizacje, które będą odgrywać istotną rolę w rozwoju regionu 

do 2030 roku: 

• biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, 

• wnętrza przyszłości, 

• przemysł jutra, 

• wyspecjalizowane procesy logistyczne, 

• rozwój oparty na ICT, 

• nowoczesne technologie medyczne 

 

Ponadto dokument potwierdza znaczenie powyższych specjalizacji specyficznie dla subregionu konińskiego 

oraz określa specjalizacje subregionalne dla subregionu konińskiego, którymi są: 

• odnawialne źródła energii, 

• nowatorskie technologie energetyczne, 

• turystyka, 

• logistyka, 

• produkcja zdrowej żywności. 

Największe znaczenie z punktu widzenia transformacji energetycznej regionu będzie miała subregionalna 

inteligentna specjalizacja OZE. 

Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego Województwa Wielkopolskiego 4 

Wyzwania i potencjalne środki zaradcze związane z transportem publicznym zostały opisane w Planie 

zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla województwa wielkopolskiego. Plan określa kluczowe 

cele i kierunki rozwoju regionalnego transportu zbiorowego do 2025 roku. Dokument przedstawia wyniki 

różnych badań dotyczących systemu transportowego oraz dostarcza przydatnych informacji dotyczących 

struktury klientów systemu komunikacji miejskiej, liczby pasażerów oraz informacji o korelacji między 

popularnością różnych kursów i obecności jednostek administracyjnych, zakładów pracy czy szpitali. W 

dokumencie zaproponowano również pokrótce ogólne rozwiązanie zmierzające do wypracowania rozwiązań 

transportowych, które zapewnią dostęp do usług komunikacji miejskiej jak największej liczbie mieszkańców 

regionu, przy zachowaniu ekonomicznej wykonalności takiego przedsięwzięcia. Takie spostrzeżenia mogą 

okazać się przydatne w przypadku przeprojektowania lokalnego systemu transportowego w związku z 

likwidacją kopalń węgla brunatnego i elektrowni. 

Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego do roku 20305 

Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego do roku 2030 jest dokumentem dotyczącym 

wyzwań środowiskowych dla całego województwa wielkopolskiego, jednak wyzwania te są w dużej mierze 

wspólne dla wszystkich subregionów województwa wielkopolskiego. W dokumencie określono następujące 

wyzwania i kierunki interwencji mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego do 2030 roku:  

 
4 https://bip.umww.pl/artykuly/2821239/pliki/20151109115823_307z1.pdf  
5 https://bip.umww.pl/artykuly/2826771/pliki/20210126124350_programochronyrodiwskadlawojewdztwawielkopolskiegodoroku2030.pdf  
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Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 
Działania, które potencjalnie mogłyby być finansowane przy użyciu FST 
obejmują: 

• działania przeciwko przekroczeniu dopuszczalnych poziomów 
zanieczyszczeń powietrza: pyłu PM10 oraz przekroczenia docelowych 
poziomów benzo(a)pirenu. 

Gospodarka wodna Działania mające na celu zapobieganie: 

• zły stan wód powierzchniowych, 

• deficyt wód powierzchniowych, 

• zagrożenie suszami. 

Zasoby geologiczne Działania mające na celu zapobieganie: 

• duża ingerencja w środowisko naturalne związana z eksploatacją 
surowców (głównie węgla brunatnego), 

• rosnąca presja na wydobywanie zasobów geologicznych. 

Zasoby naturalne Działania przeciwdziałające: 

• niski stopień lesistości, 

• presja turystyczno-rekreacyjna na obszary cenne przyrodniczo, 

• rozwój górnictwa odkrywkowego, 

• niszczenie siedlisk ptaków i nietoperzy podczas termomodernizacji 
budynków. 

 

Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z 
planem inwestycyjnym6 

Celem planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego jest dostosowanie systemu gospodarki 

odpadami do pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym Komisji Europejskiej wprowadzonego w 2018 roku. W 

dokumencie określono następujące wyzwania, które potencjalnie mogłyby być wspierane przez FST:  

Odpady komunalne, w 

tym żywność i inne 

odpady ulegające 

biodegradacji; odpady 

powstające z produktów 

Wyzwania związane z redukcją ilości wytwarzanych odpadów, podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie właściwej gospodarki odpadami: 

• zapewnienie funkcjonowania systemów gospodarki odpadami zgodnie 
z hierarchią postępowania z odpadami, likwidacja nielegalnych 
składowisk odpadów, 

• zapobieganie powstawaniu odpadów, recykling oraz zwiększenie 

efektywności zbiórki odpadów, 

• racjonalizacja użytkowania produktów, zwiększenie świadomości w 
zakresie utylizacji innych odpadów, zapobieganie powstawaniu 
odpadów, recykling oraz zwiększenie efektywności zbiórki odpadów lub 

całkowite zaniechanie składowania odpadów. 

 

Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej  7 

 

Nadrzędnym celem programu ochrony powietrza w zakresie ozonowania dla strefy wielkopolskiej jest 

przywrócenie i ochrona jakości powietrza poprzez przestrzeganie docelowych poziomów i limitów stężeń 

 
6 https://bip.umww.pl/artykuly/2826525/pliki/20201007101716_wpgo20192025.pdf  
7 https://bip.umww.pl/artykuly/2824991/pliki/20190411083953_popozonwielkopolska.pdf  
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substancji w powietrzu. Program zwraca uwagę na następujące wyzwania, które mogą być wspierane przez 

FST: 

 

Redukcja emisji pyłów 

NOx i SOx oraz wdrożenie 

instrumentów mających 

na celu poprawę jakości 

powietrza 

• popularyzacja odpylania, odazotowania i odsiarczania instalacji 

spalinowych, 

• zmiany legislacyjne umożliwiające wsparcie, kontrolę i egzekwowanie 
działań mających na celu redukcję niskiej emisji, 

• wprowadzenie zakazu sprzedaży odpadów powydobywczych 

węgla/węgla brunatnego (stanowiących materiał energetyczny do celów 
grzewczych) odbiorcom indywidualnym. 

Transport • wsparcie dla „ekopaliw” w transporcie publicznym, 

• wsparcie modernizacji transportu publicznego w celu uczynienia go 
bardziej przyjaznym dla środowiska. 
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2  Ocena społeczno-
gospodarczych  
wyzwań transformacji 
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 Regionalny profil 

Analiza koncentruje się na obszarze NUTS-3 – subregionie konińskim, w skład którego wchodzą powiaty: 

gnieźnieński, wrzesiński, słupecki, koniński, kolski, turecki oraz miasto Konin.  

Schemat 1. Subregion koniński NUTS3. 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 

Subregion koniński zamieszkuje ponad 580 000 

mieszkańców, co stanowi ponad 21% całej populacji 

Wielkopolski. Największe powiaty subregionu to 

gnieźnieński i koniński (odpowiednio 145,4 i 130 tys. 

mieszkańców), a następnie kolski, turecki, wrzesiński, 

miasta Konin i Słupecki (odpowiednio 86,7; 83,9; 78; 

73,5 i 59 tys. mieszkańcy). Największymi miastami 

subregionu są miasto Konin (73,5 tys. mieszkańców), 

pierwsza stolica Polski – Gniezno (ponad 68 tys. 

mieszkańców) oraz Września (47,2 tys. mieszkańców). 

Subregion składa się zarówno z obszarów miejskich, 

jak i wiejskich, jednak na 77 miast 72 uważa się za 

małe (poniżej 20 tys. mieszkańców) i 5 za średnie 

(populacja od 20 tys. do 100 tys.): Konin, Gniezno, 

Września, Turek i Koło. 

 

Subregion Koniński to malownicza lokalizacja w pobliżu centrum Polski. To bogaty historycznie region, w 

którym przenikają się różne tradycje, kultury i wierzenia. Subregion koniński od wieków pełnił swoją ważną rolę 

– pierwsze ślady człowieka na tym terenie sięgają 9 tys., w czasach Imperium Rzymskiego obszar stanowił 

element szlaku bursztynowego łączącego obszar Morza Śródziemnego i lokalizacje południowo-bałtyckie). 

Współcześnie subregion koniński zajmuje ważne miejsce na Szlaku Piastowskim (szlak krajoznawczo-

rowerowy pomiędzy województwami wielkopolskim i kujawsko-pomorskim), nagrodzony przez Polską 

Organizację Turystyczną jako „najlepszy unikalny produkt turystyczny ważny dla polskiego dziedzictwa”, jako a 

także na Szlaku Cystersów, Szlaku Rzymskim, Europejskim Szlaku Megalitów od Nadwarciańskiej Droga św. 

Jakuba. Wszystkie te szlaki dotyczą dziedzictwa historycznego lub kulturowego. 

Jednym z powiatów należących do subregionu konińskiego jest gnieźnieński, z miastem Gniezno – pierwszą 

stolicą Polski, założonym ok. 15 tys. 940, który jest ważnym ośrodkiem turystycznym. Oprócz miejsc 

historycznych subregionu rozsianych po całym subregionie, popularnymi celami turystycznymi są liczne Parki 

Krajobrazowe, takie jak Lednicki Park Krajobrazowy, Powidzki Park Krajobrazowy, Nadgoplański Park 

Tysiąclecia, Nadwarciański Park Krajobrazowy i Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy. 

O ile zachodnia i południowa część Wielkopolski jest zróżnicowana gospodarczo (szeroki zakres działalności 

produkcyjnej i usługowej, rozwinięty przemysł spożywczy, odzieżowy i elektromaszynowy), o tyle subregion 

koniński zajmuje się głównie wydobyciem węgla brunatnego, energetyką I przetwarzaniem aluminium.  

W opisywanym subregionie istnieją 22 udokumentowane złoża węgla brunatnego, ale tylko 4 odkrywki są 

eksploatowane przez 2 kopalnie węgla: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA (w likwidacji) i PAK 

Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA eksploatująca Odkrywka 

Adamów ma zakończyć działalność w 2021 roku, a PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin eksploatuje 

odsłonięcia Drzewce, Jóźwin i Tomisławice. Obecnie powierzchnia tych kopalń odkrywkowych wraz z 

rekultywowanymi gruntami wynosi 7,5 ha (1853 akrów). Szacuje się, że obecne zasoby węgla brunatnego 
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pozwolą na ich eksploatację do końca 2030 r., jednak do tego czasu ma działać tylko odkrywka Tomisławice. 

Odkrywka Jóźwin ma zostać zamknięta w 2021 roku, a odsłona Drzewce w 2022 roku. 

Obie kopalnie działają jako spółki członkowskie Grupy PAK, do której należą również 3 elektrownie na węgiel 

brunatny: Elektrownia Konin, Elektrownia Pątnów I i Elektrownia Pątnów II Spółka EP II.  

Elektrownia Konin to najstarsza polska elektrownia na węgiel brunatny, zaopatrująca w energię elektryczną 

miasto Konin i okolice. Jego łączna moc 391 MWt jest generowana przez 3 kotły: kocioł na biomasę o mocy 

169 MWt i 2 kotły węglowe, każdy o mocy 111 MWt. Do końca 2021 roku ukończona zostanie budowa nowego 

kotła na biomasę, a oba kotły węglowe mają zakończyć swoją działalność do końca 2022 roku. Od 2023 roku 

elektrownia ma być zasilana wyłącznie biomasą. Elektrownia Pątnów I jest największą elektrownią ZE PAK – 

posiada 6 kotłów, każdy o mocy 604 MWt. Obecnie działają tylko 3 kotły, jednak ZE PAK zamierza wyłączyć 

elektrownię w 2024 roku. Elektrownia Pątnów II Spółka EP II posiada jeden blok, który jest w stanie 

wyprodukować 1080 MWt. Jest jednak wysoce energooszczędny i wyposażony w najnowocześniejsze 

mechanizmy ochrony atmosfery – mokre odsiarczanie spalin oraz system redukcji emisji związków azotu. 

Wyłączenie elektrowni planowane jest na 2030 rok. 

Dodatkowo w subregionie znajduje się Kopalnia Soli Kłodawa, która nadal jest aktywną kopalnią, a także jest 

jednym z popularnych celów turystycznych regionu. 

 Demografia 

2.2.1 Populacja 

Generalnie liczba ludności w subregionie konińskim utrzymuje się na stałym poziomie. Populacja subregionu 

konińskiego w 2019 r. osiągnęła 656 685 mieszkańców. Do 2010 r. tendencja wzrostu liczby ludności 

subregionu konińskiego skorelowana była z liczbą ludności dla całego województwa wielkopolskiego. Jednak 

od 2012 r. liczba ludności w subregionie konińskim nieznacznie spada (w szczycie liczba ludności wyniosła 660 

924). Przyjmując za rok bazowy analizy rok 2005, liczba mieszkańców wzrosła o nieco ponad 1 punkt 

procentowy. W tym samym czasie liczba ludności całego województwa wielkopolskiego wzrosła o 3,7 punktu 

procentowego, co obrazuje poniższy wykres: 

Schemat 2. Zmiany liczebności ludności województwa wielkopolskiego i subregionu konińskiego w latach 2005-2019 (2005 
= 100%). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 
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Śmiertelność w subregionie konińskim w latach dwutysięcznych wynosiła prawie 6 tys. zgonów rocznie. Od 

tego czasu śmiertelność wzrosła, osiągając około 6480 zgonów rocznie w 2019 r., ze szczytem w 2018 r. 

(6866). Jednocześnie liczba urodzeń żywych w 2003 i 2019 r. była zbliżona – około 6400 urodzeń żywych 

rocznie, ze szczytem 7766 w 2008 r. Roczne saldo migracji w analizowanym okresie jest ogólnie ujemne. W 

2003 r. wynosiło -492 i od tego czasu rosła bez widocznych trendów, osiągając w 2019 r. -1204. W sumie 

zmiana populacji pozostaje względnie stabilna z jednorazowymi wzrostami i spadkami – nie obserwuje się 

masowego wyludniania. 

Schemat 3. Zgony, urodzenia żywe, saldo migracji i przyrost naturalny w subregionie konińskim 2003-2019. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

 

Zmianę liczby ludności na przestrzeni ostatnich 15 lat w subregionie konińskim przedstawia poniższa tabela:  

Tabela 2. Ludność subregionu konińskiego w latach 2005-2019. 

 

Subregion 
Koniński Gnieźnieński  Kolski Koniński Słupecki Turecki Wrzesiński 

2005 649 593 140 286 88 771 123 456 58 792 83 699 73 751 

2006 649 805 140 352 88 521 124 152 58 788 83 625 73 896 

2007 650 368 140 752 88 404 124 703 58 561 83 585 74 223 

2008 651 655 141 266 88 395 125 405 58 544 83 633 74 583 

2009 652 537 141 719 88 274 125 965 58 516 83 691 74 856 

2010 660 285 143 907 89 688 127 403 59 847 84 721 76 049 

2011 660 778 144 296 89 523 127 869 59 792 84 761 76 328 

2012 660 924 144 660 89 343 128 237 59 754 84 630 76 453 

2013 660 506 144 955 89 077 128 698 59 651 84 420 76 481 

2014 660 422 145 075 88 848 128 984 59 698 84 441 76 829 

2015 659 545 145 085 88 399 129 273 59 591 84 366 76 956 
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2016 659 140 145 211 88 125 129 475 59 617 84 297 77 073 

2017 658 876 145 333 87 790 129 715 59 576 84 267 77 361 

2018 657 789 145 317 87 216 129 966 59 371 84 101 77 667 

2019 656 685 145 418 86 727 130 053 59 077 83 894 77 994 

CAGR 2005-
2019 00.07% 00.24% -00.16% 00.35% 00.03% 00.02% 00.37% 

% of całości  
w 2019 100% 22.14% 13.21% 19.80% 9.00% 12.78% 11.88% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

 

Spadek liczby mieszkańców zauważalny jest tylko w powiecie kolskim – w latach 2013-2019 wynosił średnio 

blisko -0,16%. Wszystkie pozostałe powiaty osiągnęły przyrost ludności w przedziale od 0,02% (turecki) do 

0,37% (wrzesiński). 

Najbardziej zurbanizowanym obszarem w ramach subregionu jest Miasto Konin, dla którego wartość wskaźnika 

gęstości zaludnienia w 2019 r. wyniosła ponad 890 osób na 1 km2. Powiat gnieźnieński ma gęstość 

zaludnienia zbliżoną do średniej dla województwa wielkopolskiego, podczas gdy inne powiaty pozostają 

znacznie mniej zurbanizowane niż ogół Polski czy Wielkopolska.  

Schemat 4. Poziom urbanizacji w Polsce, Wielkopolsce i Subregionie Konińskim [ludność na 1 km2]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

 

Podział ze względu na wiek 

Strukturę wieku w subregionie konińskim w latach 2005 i 2019 przedstawia poniższy schemat. Spadek liczby 

ludności w 2019 r. w porównaniu z 2005 r. nastąpił w grupach 0-29 i 45-59. Największy spadek liczby ludności 
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osób w wieku produkcyjnym maleje na rzecz osób starszych, co prowadzi do braku zastępowalności 

pokoleniowej, a w efekcie liczba osób wchodzących w wiek produkcyjny nie jest w stanie pokryć 

zapotrzebowania na pracę osób opuszczających rynek pracy. 
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Schemat 5. Struktura wiekowa ludności w subregionie konińskim w latach 2005 i 2019. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 
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Tabela 3. Wskaźnik obciążenia demograficznego dla Polski, subregionu konińskiego i poszczególnych powiatów w latach 

2013-2019. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CAGR 

2013-
2019 

Polska 14.7% 15.3% 15.8% 16.4% 17.0% 17.5% 18.1% 3.02% 

Subregion Koniński 13.55% 14.12% 14.64% 15.22% 15.78% 16.31% 16.89% 03.20% 

Gnieźnieński 12.84% 13.49% 14.09% 14.75% 15.36% 15.91% 16.54% 03.68% 

Kolski 14.62% 15.03% 15.51% 16.08% 16.66% 17.23% 17.87% 02.91% 

Koniński 12.21% 12.60% 12.95% 13.38% 13.78% 14.16% 14.61% 02.59% 

Słupecki 13.55% 14.17% 14.66% 15.14% 15.74% 16.25% 16.82% 03.14% 

Turecki 13.78% 14.22% 14.60% 14.96% 15.39% 15.87% 16.38% 02.50% 

Wrzesiński 12.80% 13.41% 13.92% 14.56% 15.06% 15.53% 16.01% 03.25% 

Miasto Konin 16.37% 17.34% 18.28% 19.26% 20.22% 21.12% 22.01% 04.33% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

W 2013 r. wszystkie powiaty poza Miastem Konin charakteryzowały się niższym współczynnikiem obciążenia 

demograficznego niż średnia dla Polski. Sytuacja ta utrzymała się do 2019 r., jednak różnica między 

wskaźnikiem obciążenia demograficznego miasta Konina a średnią dla Polski wzrosła z przekroczenia 2,3 pkt 

proc. do 3,91 pkt proc. Tym samym miasto Konin jes t powiatem o najwyższym rocznym wzroście wynoszącym 

4,33%. Drugi co do wielkości wzrost odnotował powiat gnieźnieński (3,68% rocznie), a trzeci powiat wrzesiński 

(3,25% rocznie). Warto zauważyć, że te 3 powiaty są jednocześnie powiatami o największej gęstości 

zaludnienia i największymi miastami. 

 Lokalny rynek pracy 

Bezrobocie 

W latach objętych analizą (2004-2020) stopa bezrobocia w subregionie konińskim była istotnie wyższa niż w 

całym województwie wielkopolskim, co przedstawia poniższy wykres:  

Schemat 6. Stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim i subregionie konińskim w latach 2004-2020 [%]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 
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latach 2008 - 2013 wartość wskaźnika spadła, częściowo w wyniku światowego kryzysu finansowego. Wzrost 

ten został jednak zrekompensowany po 2013 r. W 2019 r. odnotowano najniższą stopę bezrobocia wynoszącą 

5%. Rok 2020 przyniósł niewielki (o 1 p. p.) wzrost bezrobocia, co może być konsekwencją pandemii SaRS-

CoV-2 i jej wpływu na rynek pracy. 

Schemat 7. Stopa bezrobocia w powiatach subregionu konińskiego w latach 2004 i 2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

Co więcej, powiat o największym średniorocznym spadku stopy bezrobocia to gnieźnieński ( -10% rocznie), 

następnie kolski (-9,17% rocznie) i turecki (-9,06% rocznie). Spadek stopy bezrobocia nie wydaje się 

skorelowany z gęstością zaludnienia. Co ważne, wszystkie powiaty subregionu odnotowały spadek stopy 

bezrobocia, przy czym tempo spadku wahało się od -10% rocznie do -5,45% rocznie. 

Schemat 8. Stopa bezrobocia w subregionie konińskim i wielkopolskim na tle Polski (Polska = 100) w latach 2004-2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 
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drugiej strony stopa bezrobocia w całym województwie wielkopolskim pozostaje znacznie niższa niż w Polsce i 

subregionie konińskim w całym analizowanym okresie. W 2020 r. wartość wskaźnika dla subregionu wyniosła 

96,8 (dla Polski = 100). 

Schemat 9. Stopa bezrobocia w powiatach subregionu konińskiego w latach 2004 i 2020 na tle Polski (Polska = 0). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

Jeśli chodzi o poszczególne powiaty pod względem bezrobocia, to w porównaniu z Polską, powiaty: 

gnieźnieński, kolski, turecki i wrzesiński obniżyły stopę bezrobocia do poziomów poniżej średniej dla Polski. 

Powiat słupecki obniżył również stopę bezrobocia, która jednak nadal jest powyżej polskiej średniej . W 

powiatach konińskim i mieście Konin stopa bezrobocia jest nadal powyżej średniej polskiej. Tendencja ta jest 

widoczna zwłaszcza w Koninie, gdzie w 2003 r. stopa bezrobocia była niższa od średniej w Polsce, a w 2020 r. 

wyższa o 14,5%. 

Jako osobną kwestię należy dokładniej zbadać długotrwałe bezrobocie. Bezrobocie długotrwałe dotyczy osób, 

które pozostają bez pracy przez rok lub dłużej. Choć odsetek takich osób spada od 2006 roku, nie jest to 

spadek stabilny – w całym analizowanym okresie następowały różne wzrosty i spadki. 

Schemat 10. Stopa bezrobocia długotrwałego w subregionie konińskim w latach 2003-2020 jako odsetek bezrobotnych. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 
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Dłuższe pozostawanie bez pracy przyczynia się do dezaktualizacji umiejętności i rosnącego niedostosowania 

do potrzeb pracodawców, co znacznie utrudnia wychodzenie z bezrobocia. Osoby długotrwale bezrobotne 

potrzebują szczególnego wsparcia związanego z aktywizacją zawodową. 

Struktura płci bezrobotnych w subregionie konińskim jest stosunkowo symetryczna. Wśród ogółu bezrobotnych 

występuje niewielka przewaga kobiet, ale różnica nie jest duża – najwyższa wartość miała miejsce w 2018 r. – 

wtedy kobiety stanowiły 54,5% ogółu bezrobotnych. Warto zauważyć, że w latach objętych analizą wartość 

wskaźnika była zwykle zbliżona do stanu równowagi, a w latach 2012-2014 liczba bezrobotnych mężczyzn była 

większa niż kobiet. 

Schemat 11. Bezrobotni w podziale według płci w subregionie konińskim 2008-2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl 

 

Wśród bezrobotnych w podziale na kategorie wiekowe dominują osoby w wieku od 25 do 34 lat. W 2020 r. 

przedstawiciele tej grupy wiekowej stanowili 28,8% ogółu bezrobotnych w subregionie konińskim.  

Schemat 12. Bezrobotni w podziale według wieku w subregionie konińskim 2003-2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 
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Na podstawie poniższego schematu dotyczącego struktury wiekowej bezrobotnych można zaobserwować 

następujące trendy: 

• Wyraźnie rośnie udział bezrobotnych w wieku 55 lat i więcej – w 2003 r. ta grupa wiekowa stanowiła 
zaledwie 1,6% ogółu bezrobotnych subregionu. W 2020 r. udział ten wzrósł do 14,3% (ze szczytem 

15,1% w 2019 r.). Wzrost udziału tej grupy wiekowej jest z pewnością związany z paneuropejskimi 

tendencjami starzenia się społeczeństwa oraz rosnącym udziałem osób starszych w całym 

społeczeństwie. Aktywizacja zawodowa tej grupy wiekowej jest wyzwaniem ze względu na stosunkowo 

krótki czas do przejścia na emeryturę oraz ograniczone możliwości zmiany profilu kompetencyjnego lub 

zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności. 

• Spada udział bezrobotnych wśród osób w wieku 24 lat i mniej. W 2003 r. stanowił 31,2% bezrobotnych, 
podczas gdy w 2020 r. udział najmłodszej grupy wiekowej wśród bezrobotnych wyniósł zaledwie 14,8%. 

Przyczyny tego zjawiska mogą być zarówno pozytywne - poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy 

powodująca szybsze znalezienie pracy przez młodych ludzi; oraz negatywny – malejący udział osób 

młodych w ogólnej liczbie bezrobotnych może być bezpośrednio związany z ich migracją poza subregion 

koniński. 

• Udział pozostałych grup wieku w stopie bezrobocia w latach 2003-2020 jest w analizowanym okresie 

stosunkowo stabilny (zmiana z -2 do 3,7 p. proc.). 

Pod względem wykształcenia najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i niższym. W 2020 roku stanowili 31,5% wszystkich bezrobotnych. 

Schemat 13. Bezrobotni w podziale według poziomu wykształcenia w subregionie konińskim 2003-2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

 

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost udziału osób z wyższym wykształceniem wśród bezrobotnych. O ile 

w 2003 r. udział bezrobotnych z wyższym wykształceniem wynosił 3,1%, to w 2020 r. grupa ta stanowiła 13,9% 

ogółu bezrobotnych. Wzrost może być związany z popularyzacją szkolnictwa wyższego w Polsce, a co za tym 

idzie z rosnącą liczbą osób z wyższym wykształceniem, a także z dewaluacją wyższego wykształcenia, które 

obecnie nie stanowi znaczącej przewagi na rynku pracy. Ponadto struktura kształcenia akademickiego zwykle 

nie jest dostosowana do potrzeb rynku pracy, na co ma wpływ duży udział absolwentów kierunków 

humanistycznych i społecznych, przy zwiększonym zapotrzebowaniu na absolwentów kierunków technicznych i 

przyrodniczych. Niemniej jednak zasadne jest stwierdzenie, że osoby z wyższym wykształceniem reprezentują 
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szczególny potencjał w kontekście przekwalifikowania się lub nabywania nowych umiejętności, pozwalających 

na znalezienie nowej pracy. 

Schemat 14. Zmiana stopy bezrobocia w podziale według wykształcenia i powiatów w subregionie konińskim 2003-2020. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

Rozważając dalej ten temat, można zauważyć, że w analizowanym okresie w powiatach: gnieźnieńskim, 

kolskim i tureckim stopa bezrobocia wśród wszystkich poziomów wykształcenia spadła. Odwrotnie, w 

powiatach konińskim i słupeckim wskaźnik ten wzrósł. Zwłaszcza w powiecie konińskim stopa bezrobocia 

wśród wszystkich grup wykształcenia znacząco wzrosła, od 8 do 13 punktów procentowych. W powiecie 

wrzesińskim stopa bezrobocia zmniejszyła się jedynie wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim 

zawodowym, podczas gdy we wszystkich pozostałych grupach nieznacznie wzrosła. Z kolei w Koninie, 

największym mieście analizowanego subregionu, stopa bezrobocia zmniejszyła się jedynie wśród osób z 

wyższym wykształceniem (o 1 punkt procentowy). 

Warto wspomnieć o informacjach o dotychczasowym statusie aktualnie bezrobotnych. Jak pokazuje poniższy 

wykres, wśród bezrobotnych z subregionu konińskiego najszybciej spada liczba bezrobotnych, którzy wcześniej 

nie pracowali. W 2003 r. stanowili blisko 23% wszystkich bezrobotnych w subregionie konińskim, jednak 

obecnie ich udział nie przekracza 9%. 
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Schemat 15. Bezrobotni w podziale według wcześniejszych doświadczeń i procentowej zmiany udziału osób wcześniej 

biernych zawodowo w subregionie konińskim 2003-2020. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

Informacje dotyczące struktury bezrobotnych w podziale na miejsce zamieszkania (miasto vs wieś) wskazują, 

że bezrobocie w subregionie konińskim jest głównie problemem wiejskim, jednak różnica między wsią a 

miastem nie jest duża. Mieszkańcy wsi od lat stanowią mniej niż połowę wszystkich bezrobotnych, ale od 2006 

roku sytuacja się zmieniła i na tereny wiejskie przypada 53-55% wszystkich bezrobotnych i udział ten jest 

stosunkowo stabilny. 

Schemat 16. Bezrobotni w podziale na miasto i wieś w subregionie konińskim 2003-2020. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

Aktywność zawodowa 

Przemysł i budownictwo nadal pozostają kluczową branżą pod względem zatrudnienia w subregionie 

konińskim. W 2019 roku 32,26% wszystkich pracowników było zatrudnionych w tych sektorach. W 

analizowanym okresie udział tych sektorów nie zmienił się znacząco. Drugim co do wielkości sektorem w 

analizowanym okresie jest rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybołówstwo, na które przypada 28,25% ogółu 

zatrudnionych, jednak od 2008 r. udział tego sektora powoli spada.  

Trzecim co do wielkości sektorem pod względem liczby zatrudnionych jest działalność zdefiniowana jako inna 

(obejmująca wszystkie rodzaje działalności z wyjątkiem rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa; 
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ten wynosił poniżej 11%, obecnie jego wartość wynosi 12,81% (CAGR 2005-2019 -1,18%). 
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Sektory, które najbardziej zwiększyły swój udział, o 2,26% rocznie, to handel; naprawa pojazdów silnikowych; 

zarządzanie transportem i magazynem; zakwaterowanie i wyżywienie; Informacja i komunikacja. Z kolei 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa wraz z obsługą rynku nieruchomości traciła swój udział o 3,27% 

rocznie. 

Schemat 17. Zatrudnieni w subregionie konińskim według sektorów w latach 2005–2019. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl 

Najbardziej uprzemysłowionym powiatem jest obecnie (2019) powiat wrzesiński, gdzie przemysł i budownictwo 

zatrudniają prawie 50% wszystkich pracowników. Średnia dla całego województwa wielkopolskiego (region 

NUTS 2) wynosi 49,2%, a dla subregionu konińskiego 47,6%. Powiaty o udziale budownictwa od 30 do 40% to 

turecki (36,2%), Miasto Konin (31,8%) i gnieźnieński (31%). Powiaty: koniński i słupecki osiągają wartości 

poniżej 25%. 

Schemat 18. Zatrudniony w przemyśle i budownictwie w 2019 roku w subregionie konińskim. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

Subregion koniński charakteryzuje się zbliżonym do przeciętnego poziomem aktywności gospodarczej. 

Wskaźniki dotyczące liczby zatrudnionych w stosunku do 1 tys. mieszkańców dla Miasta Konina i powiatu 

wrzesińskiego są powyżej średniej dla Polski i Wielkopolski (255 i 285 zatrudnionych na 1000 osób). Wskaźnik 

dla powiatu tureckiego jest powyżej średniej dla subregionu konińskiego (209), ale poniżej średniej dla Polski. 

Powiaty: gnieźnieński, kolski, słupecki i koniński osiągają wartości poniżej średniej dla subregionu konińskiego 

(odpowiednio 198, 172, 168 i 131). 
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Schemat 19. Wskaźnik aktywności zawodowej w subregionie konińskim w 2019 r. (jako liczba zatrudnionych na 1 tys. 

mieszkańców). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

Obserwowane prawidłowości związane z rynkiem pracy i aktywnością zawodową mają wpływ na przeciętne 

wynagrodzenia w regionie. Pozostają one niższe od średniej dla Polski i całego województwa wielkopolskiego.  

Schemat 20. Przeciętne wynagrodzenie w województwie wielkopolskim i subregionie konińskim w 2019 r. [zł]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

Tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w ostatnich pięciu latach w subregionie konińskim było nieco 

wolniejsze niż w całym województwie wielkopolskim, jednak wszystkie powiaty z wyjątkiem kolskiego, Miasta 

Konina i powiatu konińskiego osiągnęły tempo wzrostu wyższe niż średnia dla województwa wielkopolskiego. 

W latach 2015-2019 średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia na poziomie wojewódzkim wyniósł 

4,71%, podczas gdy w powiacie wrzesińskim CAGR wyniósł 5,89%, w słupeckim 5,61%, w tureckim 5,19%, a 

w gnieźnieńskim 4,72%. Powiatem o najniższej rocznej dynamice płac był kolski ze wzrostem 3,98% r/r. 
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Tabela 4. Przeciętne wynagrodzenie w subregionie konińskim w podziale na powiaty 2015–2019. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 CAGR 

Województwo wielkopolskie 3 723,69 3 894,10 4 124,13 4 382,96 4 687,39 04,71% 

Subregion Koniński 3 419,09 3 519,61 3 734,62 3 974,27 4 244,80 04,42% 

Gnieźnieński 3 386,42 3 528,01 3 774,18 4 015,45 4 265,39 04,72% 

Kolski 3 696,10 3 808,90 4 035,50 4 183,24 4 492,22 03,98% 

Koniński 3 319,18 3 335,85 3 439,22 3 608,15 3 795,47 02,72% 

Słupecki 3 171,47 3 317,41 3 564,41 3 862,22 4 166,29 05,61% 

Turecki 2 999,24 3 167,19 3 391,97 3 579,72 3 862,59 05,19% 

Wrzesiński 3 406,61 3 607,50 3 928,55 4 246,77 4 534,94 05,89% 

The City of Konin 3 790,14 3 785,02 3 930,94 4 215,68 4 512,50 03,55% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

Pomimo stabilnego wzrostu wynagrodzeń, analizowany subregion koniński i wszystkie jego powiaty notują 

znacznie niższe wynagrodzenia niż średnia dla Polski, co przedstawia poniższy schemat:  

Schemat 21. Przeciętne wynagrodzenie w subregionie konińskim na tle całej Polski (Polska = 100) w latach 2015–2019. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

 

Zapotrzebowanie na konkretne zawody 

Informacje dotyczące konkretnych zawodów najbardziej potrzebnych w regionie można znaleźć w 

internetowym Barometrze Zawodów. Ciągłe badania mają na celu identyfikację zawodów,  dla których 

zauważalny jest niedobór osób poszukujących pracy. Poniższa tabela zestawia informacje dotyczące zawodów 

najbardziej deficytowych dla wszystkich powiatów subregionu konińskiego. 
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Tabela 5. Popyt na zawody w subregionie konińskim w 2020 roku. 

# Powiat Zawody o największym deficycie 

1. Gnieźnieński Wielki deficyt: murarze i tynkarze; budowlańcy; technolodzy prac wykończeniowych w branży 
budowlanej; nauczyciele praktycznej nauki zawodu; nauczyciele przedmiotów zawodowych; 
tapicerów. 

2. Kolski Wielki deficyt: murarze i tynkarze; elektromechanicy i monterzy elektrycy; nauczyciele języków 
obcych; salon fryzjerski; kierowcy ciężarówek; spawacze. 

3. Koniński Brak wielkiego deficytu zawodów; regularny deficyt m.in. pracownicy karetek pogotowia; 
technicy zajmujący się diagnostyką samochodową; kierowcy autobusów; rzeźnicy i sprzedawcy 

ryb; sprzątaczki i obsługa pokojowa; betoniarki, wykańczacze do betonu i pokrewni; budowlańcy; 
monterzy instalacji budowlanych; kucharze; operatorzy dźwigów, wciągników i pokrewnych 
instalacji; projektanci i administratorzy baz danych, program iści; operatorzy i mechanicy maszyn 
do robót ziemnych; spawacze; ustawiacze i operatorzy obrabiarek do obróbki metali; pielęgniarki 

i położne; pracownicy giełdowi i inni. 

4. Słupecki Brak wielkiego deficytu zawodów; regularny deficyt m.in. piekarze; murarze i tynkarze; 

kierowcy autobusów; rzeźnicy i sprzedawcy ryb; opiekunki do dzieci; inżynierowie budowlani; 
monterzy instalacji budowlanych; budowlańcy; kucharze; elektromechanicy i monterzy; 
pracownicy leśny; niezależni księgowi; pracownicy fizyczni przy produkcji i pracach prostych; 
lekarze; brukarze; projektanci produktów i odzieży oraz operatorzy CAD; dostawcy; krawcy i 

producenci odzieży; nauczyciele praktycznej nauki zawodu; nauczyciele przedmiotów 
zawodowych; kierowcy ciężarówek. 

5. Turecki Wielki deficyt: murarze i tynkarze; budowlańcy; operatorzy i mechanicy maszyn do robót 
ziemnych; technolodzy prac wykończeniowych w branży budowlanej; pracownicy fizyczni przy 
produkcji i pracach prostych; specjaliści od organizacji produkcji; krawcy i producenci odzieży; 
nauczyciele praktycznej nauki zawodu; nauczyciele przedmiotów zawodowych; kierowcy 

ciężarówek. 

6. Wrzesiński Wielki deficyt: pielęgniarki i położne 

7. Miasto Konin Brak wielkiego deficytu zawodów; regularny deficyt m.in. kierowcy autobusów; rzeźnicy i 
sprzedawcy ryb; sprzątaczki i obsługa pokojowa; betoniarki, wykańczacze do betonu i pokrewni; 
monterzy instalacji budowlanych; stolarze budowlani i stolarze; budowlańcy; kucharze; 

operatorzy dźwigów, wciągników i pokrewnych instalacji; projektanci i administratorzy baz 
danych, programiści; operatorzy i mechanicy maszyn do robót ziemnych; elektromechanicy i 
monterzy elektrycy; asemblery elektroniczne; specjaliści od technologii elektronicznych, 
automatyki i robotyki; rolnicy i producenc i zwierząt; wytwórcy narzędzi; kierowcy ciężarówek; 

pracownicy służb mundurowych; webmasterzy; spawacze i inni. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Barometr Zawodów. 

 

Analizując zawody, dla których zauważalny jest duży deficyt poszukujących pracy, można wyciągnąć kilka 

wniosków dla subregionu konińskiego. Wśród zawodów deficytowych są (przykłady obejmują tylko te zawody, 

które powtarzały się w co najmniej dwóch różnych powiatach): 

• Zawody niewymagające specjalnych umiejętności lub wykształcenia, do których wystarczy szkolenie w 

miejscu pracy, np. pracownicy fizyczni przy produkcji i pracach prostych (popyt: Słupecki, Turecki).  

• Zawody wymagające prostych umiejętności, które można nabyć w życiu codziennym, np. murarze i 
tynkarze (potrzeby: Gnieźnieński, Kolski, Słupecki), robotnicy budowlani (popyt: Gnieźnieński, Koniński, 

Słupecki, Turecki, Wrzesiński, Miasto Konin). 

• Zawody wymagające określonych umiejętności zawodowych, które można zdobyć poza formalnym 
systemem edukacji – np. murarz i tynkarz (popyt: Gnieźnieński, Kolski, Słupecki), krawcy i pracownicy 

produkcji odzieży (popyt: Słupecki, Turecki); 
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• Zawody wymagające określonego wykształcenia formalnego – np. pielęgniarki i położne 

(zapotrzebowanie: Koniński, Wrzesiński) lub nauczyciele (zapotrzebowanie: Gnieźnieński, Kolski, 

Słupecki, Turecki). 

Ogółem 3 z 7 powiatów (koniński, słupecki, miasto Konin) nie doświadczają skrajnych niedoborów siły 

roboczej, ale mają regularne deficyty zawodowe. Deficyty te dotyczą głównie zawodów wymagających niskiego 

lub umiarkowanego poziomu kwalifikacji. We wszystkich pozostałych regionach duże deficyty dotyczą głównie 

zawodów wymagających umiarkowanych kwalifikacji. 

Powyższe wnioski pozwalają na identyfikację kluczowych obszarów projektów związanych z 

przekwalifikowaniem i podnoszeniem kwalifikacji, które mogą być współfinansowane przez FST.  

 Regionalna gospodarka 

Obecnie gospodarka regionalna w subregionie konińskim jest częściowo uzależniona od wydobycia węgla 

brunatnego. W 2019 roku Grupa ZE PAK (właściciel dwóch kopalń węgla brunatnego w subregionie konińskim) 

zatrudniała 4600 osób, z czego 98% stanowili pracownicy lokalni. Spośród tych 98%, 28% pochodziło z miasta 

Konina, 52% z Konińskiego i 16% z Tureckiego8. 

Schemat 22. Mapa powiatów zamieszkania pracowników kopalń węgla brunatnego w subregionie konińskim [2019]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. 

 

Biorąc pod uwagę powyższy schemat wskazujący, że górnictwo może mieć potencjalnie duże znaczenie 

gospodarcze w 3 z 7 powiatów, można przyjąć, że subregion koniński jest zróżnicowany gospodarczo. 

Przedsiębiorczość i edukacja 

Przedsiębiorczość, obok konkurencyjności i innowacyjności, stała się w ostatnich latach jednym z 

najważniejszych obszarów, na którym koncentrują się działania publiczne i instytucjonalne, a zarazem temat 

analiz procesów wzrostu gospodarczego. W całej Polsce w latach 90., w obliczu przedłużającej się 

prywatyzacji przedsiębiorstw sektora publicznego, pojawienie się nowych podmiotów gospodarczych i „otwarcie 

się” gospodarki na podmioty zagraniczne w dużej mierze determinowało tempo przekształceń struktury 

 
8 Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej.  
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własnościowej podmiotów gospodarczych. Ponadto przyczyniło się do znacznego złagodzenia negatywnych 

społecznych skutków procesów restrukturyzacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach. Współcześnie, w 

warunkach gospodarki wolnorynkowej, wzrost liczby podmiotów gospodarczych jest w dużej mierze 

uzależniony od powstawania jednoosobowych oraz mikroprzedsiębiorstw zatrudniających nie więcej niż 9 

pracowników (stanowią one średnio ponad 90% wszystkich podmiotów w poszczególne regiony  kraju). 

Dojrzałość lokalnej przedsiębiorczości można skwantyfikować za pomocą stosunku liczby podmiotów 

gospodarki narodowej na 1 tys. mieszkańców. Dane za lata 2015-2019 przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 6. Wskaźnik liczby podmiotów gospodarki narodowej na 1 tys. mieszkańców w Polsce, województwie wielkopolskim 
i subregionie konińskim w latach 2015-2019. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Polska 7.7 7.7 7.7 7.4 7.2 

Województwo wielkopolskie 8.8 8.9 8.8 8.4 8.3 

Subregion Koniński 6.3 6.2 6.2 6.0 6.0 

Gnieźnieński 6.9 6.9 6.8 6.4 6.6 

Kolski 4.6 4.7 4.6 4.7 4.4 

Koniński 3.9 4.0 4.0 4.0 4.1 

Słupecki 5.7 5.8 6.0 5.9 5.8 

Turecki 6.1 6.3 6.2 6.0 5.9 

Wrzesiński 7.5 7.3 7.1 6.8 6.7 

Miasto Konin 10.3 9.9 10.0 9.8 9.7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

 

W analizowanym okresie wszystkie powiaty poza miastem Konin (wskaźnik 9,7) miały wskaźnik niższy od 

średniej dla Polski i Wielkopolski. Najwyższe wartości osiągnęły powiaty wrzesiński i gnieźnieński (odpowiednio 

6,7 i 6,6 na 1 tys. mieszkańców). Najniższe wyniki osiągnęły natomiast powiaty kolski i koniński: 4,4 i 4,1 

podmiotów na 1 tys. mieszkańców. Generalnie tendencja liczby podmiotów na 1 tys. mieszkańców wydaje się 

ujemna, jednak największe tempo spadku widoczne jest w regionie wrzesińskim: -2,23% rocznie. 

Podmioty działające w subregionie konińskim charakteryzują się umiarkowanym współczynnikiem 

pozyskiwania Funduszy Europejskich. Tabela przedstawia liczbę umów/decyzji o dofinansowanie z Funduszy 

Europejskich (obejmujących zarówno programy operacyjne na poziomie krajowym, jak i Regionalny Program 

Operacyjny). W latach 2017-2020 w subregionie podpisano ponad 5 tys. umów. Poniższa tabela przedstawia 

liczbę umów/decyzji o dofinansowaniu w poszczególnych powiatach oraz na 1 tys. mieszkańców. 

Tabela 7. Liczba umów/decyzji o dofinansowaniu w subregionie konińskim na 1 tys. mieszkańców w latach 2017-2020. 
 

2017 2018 2019 2020 Na 1 tys. mieszkańców 

Subregion Koniński 787 1 141 1 421 1 668 2.5 

Gnieźnieński 127 185 225 261 1.8 

Kolski 116 157 194 215 2.5 

Koniński 131 199 253 305 2.3 
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Słupecki 101 159 198 234 4.0 

Turecki 116 162 201 236 2.8 

Wrzesiński 104 150 186 210 2.7 

The City of Konin 92 129 164 207 2.8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

 

Stosunek umów na tysiąc mieszkańców jest stosunkowo podobny dla wszystkich powiatów poza słupeckim. 

Dla całego subregionu liczba umów na 1000 mieszkańców wynosi 2,5. Dla powiatów: gnieźnieńskiego i 

konińskiego wskaźnik jest poniżej poziomu subregionalnego.  W powiecie kolskim wskaźnik wynosi 2,5, a w 

pozostałych powiatach wskaźnik nieznacznie przekracza wartość subregionalną (2,7-2,8). 

Dostępność edukacji jest jednym z głównych czynników wpływających na poziom przedsiębiorczości. Jedynym 

wskaźnikiem związanym z dostępnością edukacyjną, dla którego oficjalne statystyki podają dane na poziomie 

NUTS 3 i 4, jest wskaźnik skolaryzacji netto dla szkolnictwa podstawowego. Wartość wskaźnika w podziale na 

powiaty subregionu konińskiego przedstawia poniższa Tabela. 

Tabela 8. Współczynnik skolaryzacji netto dla szkół podstawowych w Polsce, województwie wielkopolskim i subregionie 
konińskim w latach 2015-2019. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Województwo wielkopolskie 93,37 94,65 95,42 95,84 95,62 

Subregion Koniński 92,02 94,00 94,70 94,87 94,66 

Gnieźnieński  92,77 94,01 94,62 94,49 94,31 

Kolski  87,95 91,60 92,49 92,80 92,41 

Koniński  86,61 88,15 88,87 88,63 87,75 

Słupecki  92,97 94,42 94,87 94,88 94,78 

Turecki  91,69 94,70 94,97 95,53 95,40 

Wrzesiński  94,04 94,49 95,81 96,46 96,11 

Miasto Konin 104,91 108,59 108,96 109,54 111,27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

Wartość wskaźnika dla poszczególnych powiatów w subregionie, z wyjątkiem kolskiego, jest wyższa od 

średniej dla Polski i zbliżona do średniej dla województwa wielkopolskiego. Najwyższą wartość wskaźnika w 

2019 r. osiągnęło Miasto Konin – 111,27, a najniższą – powiat kolski, dla którego wskaźnik skolaryzacji netto 

na szkolnictwo podstawowe wyniósł 92,41.
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Dominujące branże 

Analiza liczby podmiotów działających w każdym powiecie subregionu konińskiego w podziale na sekcje PKB pozwala na identyfikację kluczowych branż 

regionalnych. Poniższa tabela przedstawia dane dla subregionu i całego województwa wielkopolskiego za rok 2020: 

Tabela 9. Liczba podmiotów działających w subregionie konińskim w podziale na sekcje PKB w 2019 r. 

  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 
S and 

T 
U 

Gnieźnieński 326 19 1 395 20 53 2 688 4 040 1 148 431 295 446 713 1 071 638 78 466 874 339 1 135 0 

Kolski 126 6 566 17 51 1 062 2 100 525 154 114 180 225 410 175 118 262 369 117 499 0 

Koniński 296 15 1 041 39 54 3 183 2 554 772 290 163 234 212 665 342 161 307 564 194 791 0 

Słupecki 148 4 569 9 25 1 365 1 188 316 147 82 142 132 380 162 91 207 339 102 436 0 

Turecki 131 15 645 6 65 1 486 1 654 552 108 136 185 203 455 146 113 221 468 119 544 0 

Wrzesiński 182 10 972 5 47 1 557 2 118 502 236 201 203 502 698 225 51 291 453 144 637 0 

The City of 
Konin 55 12 660 28 20 1 143 1 902 476 160 212 310 406 854 317 32 316 711 147 598 0 

Subregion 
Koniński 1 264 81 5 848 124 315 12 484 15 556 4 291 1 526 1 203 1 700 2 393 4 533 2 005 644 2 070 3 778 1 162 4 640 0 

Wielkopolskie 
region 10 641 471 40 384 896 1 464 64 246 99 771 26 085 10 747 16 288 11 713 20 379 46 532 15 052 2 695 14 688 25 077 7 629 29 676 10 

% udział w 
Subregionie 
Konińskim 11.88% 17.20% 14.48% 13.84% 21.52% 19.43% 15.59% 16.45% 14.20% 7.39% 14.51% 11.74% 9.74% 13.32% 23.90% 14.09% 15.07% 15.23% 15.64% 0.00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 
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Branże w subregionie konińskim o największej liczbie podmiotów to: 

• sekcja G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli) - 

w subregionie działało ponad 15 556 podmiotów gospodarki narodowej. Działalność w tej branży 

koncentruje się przede wszystkim na gnieźnieńskim, ale także w kolskim, konińskim i wrzesińskim.  

• sekcja F (budownictwo) - spośród ponad 12 484 podmiotów najwięcej zarejestrowano w konińskim i 

gnieźnieńskim. 

• sekcja C (przetwórstwo przemysłowe) - na 5848 zarejestrowanych podmiotów blisko połowa działała w 

gnieźnieńskim i konińskim. 

• sekcja S i T (pozostałe i gospodarstwa domowe z pracownikami; gospodarstwa produkujące towary i 

usługi na własne potrzeby) – spośród ponad 4640 podmiotów najwięcej działało w gminie gnieźnieńskim 

i konińskim. 

 

Z kolei najmniej liczne sektory to: 

• U - organizacje i zespoły eksterytorialne, 

• B - górnictwo i wydobywanie, 

• D - produkcja i dostawa energii elektrycznej, gazu, pary, gorącej wody i powietrza do systemów 

klimatyzacyjnych. 

 

Sama liczba działających podmiotów nie daje jednak pełnej informacji o branżach dominujących w subregionie. 

W celu ich identyfikacji, porównano procentowy udział podmiotów z danej branży w stosunku do wszystkich 

podmiotów branży działających na terenie całego województwa, a także wartość udziału ludności w stosunku 

do ludności w województwie. Wskaźnik ten wynosi obecnie (2019) 18,77%. Na tej podstawie opracowano 

katalog branż, w których występuje większa reprezentacja liczby podmiotów w stosunku do średniej  

wojewódzkiej: 

• sekcja O (administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne) – 23,9% 

podmiotów, 

• sekcja E (wodociąg; kanalizacja, gospodarka odpadami i rekultywacja) - 21,52%, 

• sekcja B (górnictwo i wydobywanie) - 17,2%. 

 

Natomiast sektory, dla których liczba podmiotów znacząco odbiega od średniej wojewódzkiej to sekcje:  

• J (informacja i komunikacja), z różnicą -11,38 p. p., 

• M (działalność zawodowa, naukowa i techniczna), z różnicą -9,03 p. p., 

• L (działalność związana z rynkiem nieruchomości), z różnicą -7,03 p. p., 

• A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybołówstwo) z różnicą -6,89 p. p. 

Przemysły przyszłości 

Ponadto w najbliższych latach należy spodziewać się wzrostu znaczenia branż zidentyfikowanych jako 

inteligentne specjalizacje województwa wielkopolskiego (przedstawione w tabeli poniżej). 
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Tabela 10. Inteligentne specjalizacje województwa wielkopolskiego. 

Inteligentne 

specjalizacje 

Branże 

Biosurowce i żywność 

dla świadomych 

konsumentów 

Bezpieczne bioprodukty i zdrowa żywność: produkcja bioproduktów oraz zdrowej 

żywności i żywności funkcjonalnej; bezpieczeństwo żywności; rośliny odporne na 

klimat; 

Nowoczesne technologie produkcji żywności, bio- i nanotechnologia, biologia 

molekularna i chemia żywności; systemy klasy identyfikowalności ICT w zakresie 

bezpieczeństwa produkcji żywności, zarządzania produkcją, wspomagania 

decyzji i automatyzacji; e-rolnictwo; 

Innowacyjne metody sprzedaży i dystrybucji żywności wysokiej jakości: 

marketing żywności i surowców wysokiej jakości; innowacyjne łańcuchy 

produkcji i dystrybucji żywności; pakowanie żywności i projektowanie żywności;  

Ekologiczna produkcja żywności i gospodarka odpadami: ekologiczne środki 

ochrony roślin. biogospodarka, w tym innowacyjne produkty naturalne; 

zarządzanie odpadami produkcyjnymi i upcykling; oszczędność paliwa i energii 

na podstawie agro i biomasy; 

Przygotowanie i profesjonalizacja kadry dla obszaru specjalizacji.  

Wnętrza przyszłości 

Specjalistyczne i spersonalizowane meble i artykuły wyposażenia wnętrz: 

wysokiej jakości surowce i komponenty do produkcji mebli; meble wykonane z 

regionalnych surowców, komponentów i półproduktów; 

Nowe zastosowania technologii i materiałów: technologie energooszczędne; 

technologie obróbki papieru i drewna, w tym produkcja opakowań;  

Wzornictwo przemysłowe i innowacja na podstawie projektowania; 

Recykling i upcykling w produkcji mebli i wyposażenia domu;  

Przygotowanie i profesjonalizacja kadry dla obszaru specjalizacji. 

Przemysł jutra 

Specjalistyczne rozwiązania logistyczne na potrzeby MSP i handlu 

wielokanałowego (w tym e-commerce): specjalistyczne łańcuchy dostaw (m.in. 

śledzenie, zarządzanie i konsolidacja ładunków oraz elektronizacja łańcuchów 

dostaw); outsourcing logistyczny na podstawie potencjału logistycznego regionu 

na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych; 

Usługi, technologie i produkty logistyczne (w tym technologie formowania i 

konsolidacji jednostek ładunkowych): innowacyjne materiały dla transportu i 

logistyki (takie jak polimery i kompozyty do budowy przedziałów ładunkowych); 

Inżynieria i informatyzacja procesów logistycznych: narzędzia optymalizacji i 

wspomagania decyzji w procesach logistycznych; czujniki i geolokalizacja, 

platformy wymiany danych logistycznych; 

Transport multimodalny dla zwiększenia mobilności regionalnej; 

Przygotowanie i specjalizacja kadr dla obszaru specjalizacji.  

Rozwój oparty na ICT 

Aplikacje, usługi i systemy teleinformatyczne poprawiające jakość życia: 

zintegrowane systemy usług publicznych (np. inteligentny transport, energia, 

systemy oświetlenia, gospodarka odpadami z wykorzystaniem Big Data, systemy 

zarządzania danymi, działania w obszarze Smart City); aplikacje i urządzenia 

poprawiające jakość życia poszczególnych obywateli, w tym aplikacje mobilne; 

nowe aplikacje i dedykowane produkty ICT dla innowacyjnych społeczności; e-

usługi publiczne, w tym e-administracja, e-kultura, e-zdrowie i e-edukacja; 
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Zaawansowane systemy dla biznesu: prototypowanie nowoczesnych rozwiązań 

z wykorzystaniem ICT; 

Specjalistyczne narzędzia i produkty ICT dla obszarów specjalizacji regionu; 

Systemy informatyczne do zarządzania złożoną infrastrukturą, systemy 

wbudowane dla infrastruktury; 

Przygotowanie i profesjonalizacja kadry dla obszaru specjalizacji.  

Nowoczesne 

technologie medyczne 

Medycyna spersonalizowana; 

Produkty, usługi i nowe technologie związane z profilaktyką, diagnostyką i 

terapią chorób cywilizacyjnych oraz chorób rzadkich; 

Nowe metody wspomagania decyzji diagnostycznych i terapeutycznych z 

wykorzystaniem ICT i Big Data. 

Międzybranżowe 

obszary innowacji 

Wiele innowacji, a także nowych branż i sektorów gospodarki powstaje na 

przecięciu istniejących obszarów specjalizacji. Inwestycje na obszarach, na 

których spotykają się branże, mogą prowadzić do znaczących innowacji, tworzyć 

synergię i przynosić największe korzyści dla rozwoju gospodarki regionu.  

Źródło: opracowanie własne. 

Ponadto Regionalna Strategia Innowacji koncentruje się również na przypisywaniu sektorów przyszłości 

poszczególnym subregionom. W ramach subregionu konińskiego potwierdzono zgodność wielkopolskich 

inteligentnych specjalizacji w kontekście ich dostosowania do gospodarki subregionu. Najsłabszą pozycję 

przypisano na tym etapie specjalizacji „Rozwój w oparciu o ICT”. Zidentyfikowane nowe obszary, które mają 

potencjał, aby stać się specjalizacjami subregionalnymi to Odnawialne Źródła Energii oraz Nowoczesne 

Technologie Energetyczne. Subregion koniński, który dotychczas niezwykle silnie kojarzony był z przemysłem 

wydobywczym i energetycznym bazującej na węglu brunatnym, stoi obecnie przed wyzwaniem transformacji 

gospodarczej, w tym istotnej transformacji energetycznej. Posiadane zasoby wynikające z obecnego rozwoju 

górnictwa i energetyki powodują konieczność ich wykorzystania w perspektywie planowanych do 

wprowadzenia zmian. Transformacja w kierunku odnawialnych źródeł energii jest najbardziej pożądanym 

procesem, który pozwoli na wykorzystanie zarówno istniejącej infrastruktury (m.in. sieci przesyłowe, 

elektrownie), kapitału ludzkiego, warunków naturalnych (warunki geotermalne i wiatrowe, nasłonecznienie), jak 

i dostępnego terenu (poczty -tereny górnicze, które można wykorzystać np. pod farmy wiatrowe i 

fotowoltaiczne, liczne tereny inwestycyjne, które mogą przyciągnąć inwestorów zainteresowanych dostępem do 

taniej energii). Duży potencjał widać także w rozwoju turystyki, w tym w wykorzystaniu terenów pogórniczych. 

W tym zakresie zidentyfikowano główne atuty w postaci dostępu do jezior, bogatej fauny i flory wzmocnionej 

obecnością obszaru Natura 2000, co generuje możliwość rozwoju agroturystyki. Często podkreślano specjalne 

środki pozwalające na dynamiczny rozwój turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Analizowany subregion 

wyróżnia się również (na tle województwa i kraju) zwiększoną aktywnością w obszarze turystyki sakralnej. 

Wszystkie te elementy składają się na unikalny produkt turystyczny, dotychczas niewystarczająco 

wykorzystywany (np. brak miejsc do rekreacji i infrastruktury turystycznej). 

Kapitał zagraniczny 

Atrakcyjność regionalnej gospodarki sprzyja przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Wielkopolska, dzięki względnej bliskości zachodniej granicy Polski, bardzo dobrej infrastrukturze dróg 

tranzytowych oraz jednemu z największych polskich miast - Poznaniowi, ma długą historię przyciągania 

inwestorów zagranicznych. Subregion koniński jest jednak zróżnicowany pod względem potencjału 

przyciągania BIZ, co przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 11. Kapitał zagraniczny per capita w Polsce, Wielkopolsce i subregionie konińskim w latach 2015-2019. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 CAGR 2015-
2019 

Polska 8 495 8 744 8 680 8 751 9 591 2.5% 

Województwo wielkopolskie 10080 11117 11459 11595 12012 3.6% 

Subregion Koniński 3300 N/A 3521 3589 N/A 2.12%* 

Gnieźnieński 4135 4397 4953 4478 4570 2.0% 

Kolski 5746 5776 5844 5922 6018 0.9% 

Koniński 1298 385 482 400 383 -21.7% 

Słupecki 666 N/A N/A N/A N/A N/A 

Turecki 3030 3034 3057 3965 4013 5.8% 

Wrzesiński 7673 7763 7748 8343 8334 1.7% 

Miasto Konin 246 411 N/A N/A 1835 49.47% 

* obliczone na podstawie CAGR 2015-2018. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

 

Statystycznie średnio w 2019 roku każdy mieszkaniec Polski „przyciągnął” 9 591 zł kapitału zagranicznego. 

Wartość ta dla województwa wielkopolskiego była wyższa – nie tylko w 2019 r., ale w całym analizowanym 

okresie i wyniosła 12 012 zł w 2019 r. Biorąc pod uwagę subregion koniński, najbardziej atrakcyjne dla 

inwestorów są powiaty wrzesiński (8334 zł na mieszkańca) i kolski (6 018 zł dla mieszkańca). Wszystkie 

powiaty subregionu plasują się nie tylko znacznie poniżej średniej wielkopolskiej, ale także poniżej kapitału 

zagranicznego na mieszkańca Polski, który w 2019 r. wyniósł 9591 zł.  

Z kolei powiatem o największym wzroście wartości kapitału zagranicznego na mieszkańca jest miasto Konin, z 

CAGR w latach 2015-2019 na poziomie 49,47%. 

 Główne wnioski z diagnozy 

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w subregionie konińskim, obejmująca zagadnienia związane z 

demografią, rynkiem pracy, gospodarką regionalną, środowiskiem naturalnym i rozwojem przestrzennym, 

pozwoliła na sformułowanie szeregu wniosków. Na ich podstawie można prognozować problemy i wyzwania 

związane z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.  

Obszar Kluczowe wnioski 

 

Demografia 

Subregion koniński boryka się z problemami demograficznymi w znacząco 

mniejszym stopniu niż inne regiony. Chociaż w Polsce liczba ludności maleje, w 
subregionie konińskim w latach 2005-2019 liczba ludności wzrosła o 0,07%. 
Niemniej jednak subregion nadal boryka się z problemami związanymi ze 
starzeniem się społeczeństwa. 

 

W ciągu ostatnich 15 lat liczba osób w wieku 85 lat i starszych prawie się podwoiła 
i wynosi ponad 11 500 osób. Ponadto obserwuje się również radykalny wzrost 
liczby osób w wieku 60-64 lata, gdyż w latach 2005-2019 ta grupa wiekowa 

wzrosła o 74%. Rosnący udział osób starszych w obciążeniu demograficznym 
należy uznać za szczególne wyzwanie społeczne. Oznacza to konieczność 
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dostosowania oferty usług społecznych do potrzeb starzejącego się 
społeczeństwa, co zapewni spójność społeczną i pozytywnie wpłynie na jakość 
życia mieszkańców subregionu. W ramach podejmowanych działań konieczne 

będzie zapewnienie opieki dziennej (np. w formie domów dziennych), systemów 
wsparcia samotnych seniorów w codziennych czynnościach, dostępności opieki 
zdrowotnej itp. 

 

Spadek liczby ludności nie jest tak naprawdę widoczny w całym subregionie, 
jednak zjawisko to zaobserwowano w powiatach: kolskim i mieście Konin 
(odpowiednio -2,3% i -9,1% w latach 2005-2019). Jednak wzrost na poziomie 
0,07% w okresie 15 lat nie wystarczy do zapewnienia warunków zrównoważonego 

rozwoju. Należy podjąć działania mające na celu stworzenie optymalnych 
warunków rozwoju dla młodych ludzi, zachęcenie ich do pozostania w regionie po 
zakończeniu edukacji i rozpoczęcia kariery zawodowej w miejscu urodzenia. 
Sprzyjają temu wszelkie instrumenty wspierające zakładanie własnej działalności 

gospodarczej (np. dotacje na otwieranie działalności gospodarczej, wsparcie 
inkubacji przedsiębiorczości) i prowadzące do rozwoju obecnie działających 
małych i średnich przedsiębiorstw (np. wsparcie innowacji, cyfryzacji, 
internacjonalizacji) w dodatkowych pracach wysokiej jakości. 

 

Bezrobocie 

Obecnie, od 2018 r., bezrobocie w subregionie konińskim jest generalnie niższe 
od średniej dla Polski, ale wyższe niż w województwie wielkopolskim. Niemniej 

jednak stopa bezrobocia znacznie spadła w ciągu ostatnich dwóch dekad (ze 
123,7% średniej Polski w 2004 roku do 96,8% w 2020 roku), co może świadczyć o 
pewnej stabilizacji rynku pracy po burzliwym okresie transformacji w latach 90. XX 
wieku. 

 

Niepokojącym trendem jest stopniowy wzrost odsetka osób starszych (w wieku 55 
lat i więcej) wśród bezrobotnych. Działania takie powinny koncentrować się m.in. 
na rozwoju podstawowych umiejętnościach niezbędnych na współczesnym rynku 
pracy, m.in. z zakresu obsługi komputera, podstaw języka angielskiego itp., ale 

także mających na celu wykorzystanie posiadanych umiejętności w innych 
potencjalnych obszarach zawodowych. Udział bezrobotnych w wieku 35-44 
również wzrósł o 4 p. p., jednak wszystkie inne grupy wiekowe poza tymi dwiema 
odnotowały spadek swojego udziału wśród bezrobotnych. 

 

Aktywność 

zawodowa 

Kluczową branżą pod względem zatrudnienia w subregionie konińskim jest 
przemysł i budownictwo. W 2019 roku 32,26% wszystkich pracowników było 

zatrudnionych w tych sektorach, a ich udział w danych o całkowitym zatrudnieniu 
nie zmienił się znacząco od 2005 roku. Od 2008 r. udział tych sektorów powoli 
spada. 

 

Przeciętne wynagrodzenie w subregionie pozostaje niższe od średniej polskiej i 
wahaj się od 73% do 88% średniej polskiej. Roczny wzrost płac w subregionie 
konińskim jest również wolniejszy niż w całym województwie wielkopolskim i 
wynosi 4,4% (4,7% dla województwa wielkopolskiego). Niemniej jednak wszystkie 

powiaty poza kolskim, miastem Konin i konińskim osiągnęły tempo wzrostu 
wyższe niż średnia dla województwa wielkopolskiego. 

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia generalnie odzwierciedla lokalne warunki, 
a stosunkowo niskie tempo wzrostu uzasadnia prognozy, że niektóre powiaty 

borykają się z problemami. 

 

Cechą charakterystyczną subregionu jest niski współczynnik aktywności 
zawodowej, który pozostaje na poziomie niższym niż dla całej Polski (z jedynym 

wyjątkiem miasta Konin). 

 

Wśród zawodów, na które obecnie widoczne jest największe zapotrzebowanie, na 
szczególną uwagę zasługują: 

• zawody niewymagające specjalnych umiejętności lub wykształcenia, do 
których wystarczy szkolenie w miejscu pracy, np. pracownicy fizyczni 
przy produkcji i pracach prostych (popyt: Słupecki, Turecki); 
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• zawody wymagające prostych umiejętności, które można nabyć w życiu 
codziennym, m.in. murarze i tynkarze (potrzeby: Gnieźnieński, Kolski, 
Słupecki), robotnicy budowlani (popyt: Gnieźnieński, Koniński, Słupecki, 

Turecki, Wrzesiński, Miasto Konin). 

 

Regionalna 

gospodarka 

Branże dominujące w subregionie to w szczególności handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli i budownictwa. 

 

Poziom przedsiębiorczości mierzony wskaźnikiem liczby podmiotów gospodarki 
narodowej na 1 tys. mieszkańców w subregionie konińskim znacznie odbiega od 

średniej dla województwa wielkopolskiego czy Polski. Szczególnie niski poziom 
przedsiębiorczości dotyczy powiatów konińskiego i kolskiego, dla których wartość 
wskaźnika jest prawie dwukrotnie niższa od ogólnej średniej dla województwa 
wielkopolskiego. Oznacza to konieczność podejmowania działań mających na celu 

podjęcie decyzji o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej przez członków 
społeczności lokalnej – wsparcie to może mieć charakter finansowy, doradczy i 
informacyjny. 
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3  Ocena przestrzennych  
i środowiskowych  
wyzwań transformacji 
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 Potrzeby i cele rozwojowe do 2030 r. w perspektywie 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 

Głównym czynnikiem wpływającym na możliwość osiągnięcia neutralności klimatycznej w subregionie 

konińskim jest górnictwo i energetyka węgla brunatnego, przy czym największym i najbardziej 

znaczącym podmiotem na tych rynkach jest ZE PAK. Jeśli chodzi o obecne plany ruchu kopalń ZE 

PAK, to 3 z nich, które obecnie działają, mają zostać zamknięte zgodnie z następującym 

harmonogramem: 

• Kopalnia odkrywkowa Jóźwin: do końca 2021 r., 

• Kopalnia odkrywkowa Drzewce: do końca 2022 r., 

• Kopalnia odkrywkowa Tomisławice: do końca 2030 r. 

Przewiduje się, że zamknięcie tych kopalń spowoduje utratę pracy ponad 4500 pracowników ZE PAK.  

Polityka klimatyczno-energetyczna wymaga przekształceń z wysokoemisyjnych źródeł energii (takich 

jak węgiel brunatny), dlatego konieczność rezygnacji z tego surowca wiąże się z licznymi 

wyzwaniami, zarówno w zakresie utraty miejsc pracy, jak i wyzwań wynikających z potencjalne 

przekwalifikowanie pracowników. 

Rozwój całej Grupy ZE PAK przyczynił się do wzrostu gospodarczego regionu i był motorem 

napędowym dla branż powiązanych pośrednio z energetyką i wydobyciem węgla brunatnego. 

Ponadto, według Instytutu Badań Strukturalnych, ZE PAK oferuje wynagrodzenia przekraczające 

średnie wartości w porównaniu ze średnią dla regionu, co może skutkować niechęcią nowo 

zwolnionych pracowników ZE PAK do podejmowania pracy o znacznie niższych stawkach 

godzinowych i/lub korzyściach. Dlatego kluczowe jest takie oddziaływanie na rynek pracy, które 

umożliwi byłym pracownikom PAK powrót na rynek pracy i znalezienie zatrudnienia na 

satysfakcjonujących warunkach, czy też rozwijanie programów wspierania przedsiębiorczości 

ułatwiających samozatrudnienie. 

Ewentualna utrata pracy prowadząca do bezrobocia jest jedną z kluczowych potrzeb rozwojowych w 

zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej, jednak równolegle należy zadbać o aspekt 

środowiskowy. 

Eksploatacja węgla brunatnego ma negatywny wpływ nie tylko na zdrowie, ale także na środowisko 

naturalne. Biorąc pod uwagę fakt, że w dużej części węgiel brunatny wydobywany jest w kopalniach 

odkrywkowych, cały proces powoduje ogromną degradację środowiska – znacznie gorszą niż 

wydobycie węgla kamiennego prowadzone pod ziemią. Wydobycie węgla brunatnego w odkrywkach 

wymaga tworzenia ogromnych wyrobisk i hałd, dlatego też otoczenie takich kopalń odkrywkowych jest 

przekształcone w taki sposób, że ich powrót do stanu poprzedniego jest niemal niemożliwy.  

Procesy wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkową przyczyniają się do powstania 

następujących negatywnych skutków: 

• zanieczyszczenie powietrza spowodowane działalnością górniczą i transportową,  

• zakłócenie klimatu akustycznego przy użyciu maszyn, 

• trwałe przekształcenie terenu – likwidacja pokrywy glebowej, tworzenie wyrobisk i hałd przez 

działalność górniczą, 

• szkody górnicze objawiające się przede wszystkim tąpnięciami i osuwiskami,  

• konieczność zagospodarowania dodatkowego terenu przeznaczonego pod składowiska popiołu 

kopalnianego, 
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• utrata naturalnej szaty roślinnej, co skutkuje utratą naturalnie występujących siedlisk zwierząt 

na danym terenie i na terenach otaczających, 

• zubożenie bioróżnorodności zarówno gatunków, jak i ekosystemów,  

• zagrożenie dla obszarów przyrodniczych, w tym obszarów chronionych,  

• nadmierna ingerencja w istniejące korytarze ekologiczne, 

• zmiany chemizmu gleby Zmiany warunków wodnych, w tym powstawanie kraterów 

depresyjnych. 

Ponadto metoda wydobycia odkrywkowego powoduje poważne szkody w ekosystemie wodnym, 

ponieważ sprzyja powstawaniu kraterów depresyjnych. W rezultacie poziom wód gruntowych spada, 

powodując wysychanie jezior i terenów podmokłych. Sam węgiel jest materiałem stosunkowo 

wilgotnym, dlatego proces wydobycia często wymaga dodatkowego odwodnienia obszarów 

odlewniczych. Odkrywkowe wydobycie węgla brunatnego powoduje zatem następujące skutki dla 

ekosystemów wodnych: 

• redukcja wody w studniach, co prowadzi do konieczności ich pogłębiania; ma to szczególne 

znaczenie z punktu widzenia rolnictwa w regionie, co zauważa się w spadku plonów w związku 

z problemem suszy, zabrudzeń i skażonych związkami siarki, 

• zanik mokradeł, w tym spadek poziomu wody w jeziorach, 

• przesuszenie gleb i powstawanie burz piaskowych, 

• zaleganie odwodnionych warstw ziemi na przedpolu kopalń odkrywkowych, co prowadzi do 

powstania niecki depresyjnej, 

• w województwie wielkopolskim przesuszenie gleby powoduje wysychanie znajdujących się tam 

lokalnych torfowisk, które w efekcie są często wypalane. 

Elektrownie na węgiel brunatny mają również istotny wpływ na środowisko naturalne regionu, w tym:  

• emisja gazów cieplarnianych, 

• zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami, 

• hałas od urządzeń technicznych, 

• zanieczyszczenie spowodowane wymywaniem popiołu z elektrowni. 

Wszystkie wymienione powyżej kwestie środowiskowe stanowią poważne zagrożenie dla naturalnych 

ekosystemów i siedlisk, zwłaszcza że nie wszystkie są odwracalne. Ponadto degradacja 

spowodowana górnictwem odkrywkowym może w dłuższej perspektywie doprowadzić do zmian 

lokalnych warunków klimatycznych, negatywnie wpływając na rolników (ok. 28% ogółu zatrudnionych 

w analizowanym subregionie). 

Na trzecim miejscu po sektorze górniczym i kwestiach ochrony środowiska, w subregionie konińskim 

należy dostrzec jeszcze inne cele, którymi należy się zająć, aby sprostać wymogom neutralności 

klimatycznej – sektor transportu i mieszkalnictwo. 

Transport jest jednym z największych producentów emisji CO2 do atmosfery. Zgodnie z aktualnymi 

światowymi trendami pojazdy z silnikami spalinowymi są stopniowo wypierane przez pojazdy 

elektryczne lub pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi, takimi jak wodór. Eksperci twierdzą, że 

taka zmiana jest nieunikniona. Aby przyspieszyć tę zmianę, mieszkańcy muszą zobaczyć płynące z 

niej korzyści, co pozwoli ich przekonać do nowych rozwiązań. Dlatego zaleca się stopniową wymianę 

taboru komunikacji miejskiej – starsze, wysłużone pojazdy, autobusy itp. należy wymienić na pojazdy 

elektryczne. Nie tylko zmniejszy emisję CO2 i spalin do atmosfery, ale również posłuży za przykład. 

Wraz z wymianą floty na pojazdy elektryczne, samorządy lokalne powinny inwestować w 

infrastrukturę związaną z e-mobilnością, taką jak punkty ładowania, lub rozważyć dodatkowe 

korzyści, takie jak umożliwienie zmotoryzowanego dostępu do centrów miast wyłącznie pojazdom 
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elektrycznym, właściciele pojazdów do jazdy na buspasach lub parkowania za darmo. Takie działania 

spopularyzują i przyspieszą adopcję pojazdów elektrycznych.  

Ostatnim, ale nie mniej ważnym producentem zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w zimnych 

porach roku, jest ogrzewanie domów. W celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, będącego 

skutkiem indywidualnych systemów grzewczych, samorządy lokalne powinny zapewnić programy 

wsparcia finansowego, których celem jest m.in.: 

• wymiana starych pieców na nowe, ekologiczne, 

• inwestycje w alternatywne źródła energii (np. panele słoneczne), 

• audyty energetyczne domów, 

• inwestycje związane z wymianą ogrzewania z pieca na elektryczne lub gazowe,  

• inwestycje związane ze zwiększeniem izolacji domów/efektywności energetycznej.  

Dodatkowo tym programom wsparcia powinny towarzyszyć polityki związane z budownictwem, 

wymagające od nowych nieruchomości spełniania określonych norm efektywności energetycznej i 

m.in. zakaz wykorzystywania niektórych źródeł energii w nowych budynkach.  

 

 Wymiar środowiskowy 

Środowiskowy profil województwa wielkopolskiego 

Subregion NUTS3 Koniński położony jest na Pojezierzu Wielkopolskim, charakteryzującym się 

wyjątkowo ciekawą rzeźbą terenu z licznymi jeziorami, oraz na Nizinie Południowo-Wielkopolskiej z 

mozaiką gruntów rolnych. O wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych Konińskiego 

świadczy ustanowienie na jego terenie licznych obszarów chronionych i pomników przyrody, w tym: 

parków narodowych, takich jak Nadwarciański Park Krajobrazowy, Park Nadgoplański Tysiąclecia, 

obszary Natura 2000: Dolina Środkowej Warty, Solecka Dolina Wisły, Puszcza Pyzdrska, Ostoja 

Nadwarciańska, Pradolina Warszawsko-Berlińska, Pradolina Bzury-Neru, rezerwaty przyrody, zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe i inne obszary objęte ochroną prawną. Lesistość tego obszaru w 

porównaniu z województwem jest niższa (poniżej 10%). Fragmentacja przestrzeni przyrodniczej 

stanowi poważne zagrożenie dla zachowania różnorodności biologicznej. System hydrograficzny 

dorzecza Odry, fragmentu dorzecza Warty, tworzy sieć systemu przyrodniczego. Dolina Warty jest 

korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym i stanowi główną oś systemu przyrodniczego 

Wielkopolski. Położenie w rejonie rzeki Warty niesie ze sobą zagrożenie i ryzyko powodzi. W regionie 

znajduje się szereg zbiorników naturalnych i sztucznych. W okolicach samego Konina znajdują się 

takie jeziora jak: Mikorzyńskie, Ślesińskie, Pątnowskie i Powidzkie. Oprócz zbiorników naturalnych 

istnieją również zbiorniki sztuczne – jako pozostałość po działalności górniczej po wyrobiskach 

odkrywkowych. 

Ponadprzeciętne warunki do rozwoju rolnictwa występują w części powiatów gnieźnieńskiego i 

wrzesińskiego. 

Charakterystyczną cechą klimatu na badanym obszarze jest niski poziom opadów (450-500 mm/rok), 

co świadczy o niedostatku wody i stepowieniu terenu. Wiąże się to z ekspansją przestrzeni rolniczej w 

minionych stuleciach, która spowodowała nieodwracalne zmiany stosunków wodnych i pośrednio 

zmiany klimatyczne. Wprowadzenie „sztucznego stepu”, czyli uprawy wpłynęło negatywnie na klimat 

Wielkopolski i sprawiło, że obszar ten nabrał cech klimatu stepowego. Przejawia się to w niedoborach 

wód gruntowych, niewystarczających opadach i ich nierównomiernym rozmieszczeniu w ciągu roku. 

Sytuację pogarszają: postępujące osuszanie zlewni, osuszanie i zanikanie wilgotnych biocenoz oraz 
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brak odpowiedniej sztucznej retencji, urbanizacja i wzrost powierzchni zabudowanej, co skutkuje 

zmniejszeniem retencji gruntowej na rzecz spływu powierzchniowego9.  

Jakość powietrza w Wielkopolsce, w Subregionie Konińskim, na podstawie klasyfikacji stref 

województwa wielkopolskiego na rok 2018, została sklasyfikowana jako obszary przekroczenia 

dopuszczalnych stężeń B(a)P w PM10. Jedną z przyczyn występowania benzo(a)pirenu jest niska 

emisja, dodatkowo może przyczynić się do tego emisja z przemysłu, transportu.  

Jakość zasobów wód powierzchniowych w regionie jest niezadowalająca. Zły stan wód 

powierzchniowych nadal się utrzymuje. Największym zagrożeniem dla jakości wód jest 

odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych z terenów intensywnego użytkowania 

rolniczego, a także ścieków komunalnych (73,4% ludności korzysta z kanalizacji, w tym 48,6% na 

terenach wiejskich). Na analizowanym obszarze występuje niekorzystny bilans wodny, który jest 

wynikiem wielu czynników, w tym czynników klimatycznych i antropogenicznych związanych z 

działalnością górniczą, niedostatecznego zalesienia. Dalsza eksploatacja węgla brunatnego 

metodami tradycyjnymi, w tym nowe złoża, może przyczynić się do powstania problemu suszy 

hydrologicznej10. Choć region wyróżnia się w skali kraju pojemnością małych zbiorników retencyjnych 

(6869 jednostek o łącznej pojemności 190 935,7 dam3 w 2019 r.), to działania podejmowane w 

regionie są nadal niewystarczające w stosunku do skali problemu. Niekorzystny bilans wodny w 

obecnych warunkach klimatycznych powoduje, że praktycznie cały obszar regionu jest zagrożony 

suszą atmosferyczną, a w konsekwencji rolniczą i hydrologiczną. 

Wielkopolska jest bogata w niektóre surowce mineralne, a znaczenie gospodarcze mają węgiel 

brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa oraz kruszywa piasku i żwiru. Ich eksploatacja, zwłaszcza węgla 

brunatnego, powoduje, że województwo charakteryzuje się największą w kraju powierzchnią gruntów 

zdewastowanych i zdegradowanych (10,3 tys. ha w 2019 r., z czego 3% ich rekultywacji i 

zagospodarowania). 

Posiada również dogodne warunki do rozwoju energetyki geotermalnej (duże złoże wód 

geotermalnych na wyspie Pociejewo w Koninie), dające możliwości zastosowań w balneoterapii i 

rekreacji. 

3.2.1 Powietrze 

Zanieczyszczenie powietrza nie ogranicza się do miejsca, z którego pochodzi; jego zasięg zależy od 

wielkości emisji i wysokości źródła, z którego emitowane są zanieczyszczenia. Jakość powietrza w 

danym miejscu determinowana jest również przestrzennym rozkładem emisji ze wszystkich źródeł, na 

który wpływ ma ukształtowanie terenu, charakter zabudowy, wiatry niosące zanieczyszczenia oraz 

przemiany fizyczne i chemiczne zachodzące w atmosferze. W Wielkopolsce najwyższa emisja 

związana jest z obszarami silnie zurbanizowanymi i uprzemysłowionymi w centralnej i wschodniej 

części województwa. Tereny rolnicze, duże kompleksy leśne oraz niska gęstość zaludnienia w 

północnej i zachodniej części województwa wpływają na obniżenie emisji11. 

W ramach działań Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w województwie wielkopolskim jakość 

powietrza atmosferycznego monitorowana jest przez sieć stacji pomiarowych podzieloną na 3 strefy:  

− aglomeracja poznańska – miasto Poznań w granicach administracyjnych miasta, 

 
9 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030, przyjęta uchwałą nr XVI/287/20 w dniu 27 stycznia 2020 r. 
10 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030, przyjęta uchwałą nr XVI/287/20 w dniu 27 stycznia 2020 r.  
11 Na podstawie: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska Regionalny, Wydział 

Monitoringu Środowiska w Poznaniu, Stan środowiska w województwie wielkopolskim RAPORT 2020 
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− miasto Kalisz – miasto liczące ponad 100 tys. 

− Strefa wielkopolska – pozostały obszar województwa wielkopolskiego. 

 

Schemat 23. Lokalizacja stacji pomiarowych w województwie wielkopolskim. 

 

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2019, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/1168. 

W województwie wielkopolskim, ze względu na charakter gospodarki, w całkowitej emisji istotne są 

zarówno emisja powierzchniowa, punktowa, jak i liniowa. Na jakość powietrza w województwie 

wielkopolskim wpływa również napływ zanieczyszczeń z innych części Polski i Europy. W regionie 

rozwinęły się różne gałęzie gospodarki. W części południowej i południowo-wschodniej dominuje 

rolnictwo i związany z nim przemysł przetwórczy. We wschodniej części, w rejonie konińskiego i 

tureckiego, dominuje energetyka, górnictwo i kopalnictwo. Największy udział w emisji mają instalacje 

spalania paliw o mocy nominalnej powyżej 50 MW. Są to m.in.: Pątnów, Pątnów II, Konin oraz 

Elektrociepłownia II Karolin w Poznaniu. Emisja do powietrza powstaje w wyniku eksploatacji 

naturalnych zasobów węgla brunatnego, gazu ziemnego i soli kamiennej oraz złóż piasków, żwirów i 

surowców ilastych do budowy ceramiki budowlanej. Gospodarstwa domowe są źródłem niskiej emisji, 

emitując pył PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piren jako produkty spalania paliw stałych. Wielkopolska jest 

województwem o dużym udziale rolnictwa w swojej gospodarce, więc sektor ten ma również istotny 

wpływ na emisje z województwa. Źródłem emisji liniowych są szlaki komunikacyjne: autostrada A2, 

drogi ekspresowe S5 i S11, drogi krajowe i wojewódzkie. 

Na podstawie danych uzyskanych z KOBiZE (Krajowy Ośrodek Zarządzania Emisjami) największy 

udział źródeł emisji poszczególnych zanieczyszczeń powietrza przypisuje się emisji komunalnej i 

bytowej w zakresie benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10. Istotny udział emisji tlenków 

siarki przypada na emisję punktową, a tlenków azotu na transport drogowy. Na terenie województwa 

wielkopolskiego znajdują się wyrobiska i hałdy, które są źródłem emisji PM10 i PM2,5. Jednocześnie 

poza emisją przemysłową do emisji punktowej zalicza się np. kotłownie i ciepłownie instytucji 

publicznych czy nawet większe wielorodzinne budynki mieszkalne, jeśli są zarządzane przez 

instytucje (np. wspólnoty mieszkaniowe). Punktowe źródła emisji pyłów związane są głównie z 
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ośrodkami miejskimi, podobnie jak punktowe emisje tlenków siarki i tlenków azotu. Liniowe źródła 

emisji tlenków azotu i PM10 skoncentrowane są wokół Poznania i Kalisza oraz są połączone z 

głównymi szlakami komunikacyjnymi w województwie wielkopolskim. W przypadku emisji z 

gospodarstw domowych PM10 i benzo(a)pirenu lokalizacja źródeł emisji związana jest głównie z 

różnej wielkości miejscowościami położonymi na terenie województwa wielkopolskiego12. 

Schemat 24. Udział źródeł emisji w poszczególnych zanieczyszczeniach powietrza w województwie 
wielkopolskim. 

 

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

wielkopolskim, Raport wojewódzki za rok 2019. 

Według danych Krajowego Ośrodka Zarządzania Emisjami (KOBiZE) głównym źródłem emisji 

zanieczyszczeń w Wielkopolsce jest sektor komunalno-bytowy, następnie transport (22%) i emisje 

punktowe (20%). Emisja ze składowisk i wyrobisk odpadów dotyczy głównie zanieczyszczeń 

pyłowych. Sektor komunalno-bytowy odpowiada za ponad 90% emisji benzo(a)pirenu, 77% - PM2,5, 

55% - PM10 i 39% emisji SO2. Wiąże się to ściśle z procesami spalania w indywidualnych układach 

grzewczych. Podczas spalania paliwa złej jakości lub spalania określonego rodzaju paliwa w kotłach 

do tego nieprzeznaczonych, do atmosfery emitowane są produkty niepełnego spalania, w skład 

których wchodzą m.in. pyły oraz B(a)P. Emisje SO2 z sektora komunalno-bytowego zależą również 

od spalania paliwa złej jakości. Transport jest uważany za główne źródło emisji tlenków azotu (NOx) 

do atmosfery. 

W województwie transport odpowiada za 47% całkowitej emisji NOx. Tlenki azotu są również 

produktem ubocznym wielu procesów produkcyjnych, stąd ich duży udział w emisji ze źródeł 

punktowych. Ponadto NOx jest związkami niezwykle reaktywnymi, które ulegają dynamicznym 

zmianom w atmosferze, reagując z innymi zanieczyszczeniami tworząc związki wtórne lub są 

produktem ubocznym procesów zachodzących wśród innych zanieczyszczeń. Emisja ze źródeł 

punktowych do atmosfery związana jest z działalnością zakładów produkcyjnych. W województwie 

wielkopolskim funkcjonują instalacje do produkcji energii i spalania paliw o mocy nominalnej nie 

mniejszej niż 50 MW, objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego. Najważniejszy 

udział w emisji mają instalacje z sektora paliwowo-energetycznego, m.in. elektrownie: Pątnów, 

Pątnów II, Konin oraz Elektrociepłownia II Karolin w Poznaniu. 

Najwyższe emisje NOx w Wielkopolsce notowane są w ośrodkach miejskich, które są jednocześnie 

największymi ośrodkami przemysłowymi w regionie. Według danych KOBiZE największe emisje NOx 

ze źródeł punktowych odnotowano na terenie aglomeracji poznańskiej oraz w rejonie Konina, gdzie 

zlokalizowany jest i zaopatrywany w energię Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. ze spalania 

 
12 Na podstawie: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim, 
Raport wojewódzki za rok 2019 
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węgla brunatnego. Największe emisje SOx związane są z subregionem konińskim, w tym przypadku 

źródłem emisji jest również spalanie węgla brunatnego. Ponadto można zaobserwować, że 

zwiększona emisja SOx związana jest z małymi ośrodkami miejskimi, które są zaopatrywane w 

energię cieplną z lokalnych ciepłowni. Największa emisja punktowa pyłów w województwie 

wielkopolskim występuje w regionie czarnkowsko-trzcianeckim, gdzie rozwinął się przemysł meblarski 

i drzewny13. 

Na podstawie danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) zmiany emisji 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do środowiska w sposób zorganizowany (z urządzeń 

technologicznych i grzewczych) lub niezorganizowany (ze składowisk odpadów, wysypisk, 

przeładunku substancji sypkich lub lotnych, hal produkcyjnych) ze 130 zakładów zidentyfikowanych 

jako szczególnie uciążliwe dla jakości powietrza. Dane te nie charakteryzują całkowitej emisji 

zanieczyszczeń powietrza z regionu, dotyczą jedynie sektora energetycznego i przemysłowego, z 

którego pochodzi ok. 60-70% emisji. Emisje dwutlenku węgla z zakładów szczególnie uciążliwych w 

województwie wielkopolskim charakteryzowały się niewielką zmiennością. Mimo to od 2008 roku 

można zaobserwować powolny, ale systematyczny spadek emisji CO2. W 2018 r. spadek emisji w 

porównaniu z 2008 r. wyniósł 37%. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie 

uciążliwych w województwie wielkopolskim od 2007 roku wykazuje tendencję spadkową; w latach 

2004-2018 nastąpił spadek całkowitej emisji zanieczyszczeń pyłowych o 80%, natomiast ze spalania 

paliw o 85%. Powyższy trend związany jest z modernizacją starych i instalacją nowych urządzeń 

odpylających oraz zmianą nośników energii na bardziej ekologiczne. Spadek emisji SO2 w 2018 r. w 

porównaniu z 2006 r. wyniósł 94%. Tak znaczny spadek emisji jest efektem stosowania coraz 

efektywniejszych urządzeń do redukcji zanieczyszczeń przez duże zakłady oraz wprowadzania w 

zakładach nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska technologii produkcyjnych.  

3.2.2 Zasoby wodne 

Gospodarka zasobami wodnymi prowadzona jest z uwzględnieniem podziału kraju na dorzecza i 

regiony wodne. Jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną w regionie 

wodnym są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW) - jednostki organizacyjne Wody 

Polskie. Na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się obszar działania Regionalnych 

Zarządów Gospodarki Wodnej z siedzibami w Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu.  

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r., transponującą postanowienia Ramowej 

Dyrektywy Wodnej, opracowany został system planowania gospodarki wodnej z podziałem na 

obszary dorzecza oraz Program Wodno-Środowiskowy kraju. Plany gospodarowania wodami są 

przygotowywane i aktualizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Dla województwa 

wielkopolskiego obowiązują następując dokumenty: Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry oraz Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły . 

Charakterystyka wód powierzchniowych 

Województwo wielkopolskie leży w dorzeczu Odry, na granicy dwóch regionów wodnych - dorzecza 

Warty i dorzecza środkowej Odry, a skrajne fragmenty gmin we wschodniej części powiatów 

kolskiego, konińskiego i złotowskiego leżą w dorzeczu rzeki Wisły. Analizowany obszar NUTS3 

położony jest w dorzeczu Warty. Główną osią hydrograficzną jest Warta wraz z jej dopływami (Noteć, 

Rgilewka, Kanał Grójecki, Kanał Ślesiński, Bawół, Powa, Topiec, Kiełbaska, Teleszyna, Wełna).  

Charakterystycznym elementem sieci wód powierzchniowych są tzw. Jeziora Konińskie, które tworzą 

system pięciu jezior (Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowsko-Mikorzyńskie, Ślesińskie) o 

 
13 Na podstawie: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim, 
Raport wojewódzki za rok 2019 
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łącznej powierzchni 13 km2 i zlewni 415 km2. Okolica jezior jest w przeważającej części rolnicza, a w 

około 13% jest zalesiona. Wszystkie jeziora wchodzą w skład otwartego obiegu chłodniczego 

Elektrowni Konin i Pątnów. 

Według danych GUS14, na koniec 2019 r. na terenie województwa znajdowało się 6869 obiektów 

małej retencji o łącznej pojemności 190 935,7 dam3, sztuczne zbiorniki stanowiły natomiast 55 941,7 

dam3 (1 338 jednostek). W porównaniu z 2010 r., pojemność zbiorników retencyjnych w 

województwie wzrosła o około 6%, przy czym łączna pojemność wyniosła 180 125,4 dam3. Łączna 

pojemność obiektów małej retencji oraz sztucznych zbiorników wodnych województwa 

wielkopolskiego w 2019 roku była najwyższa w kraju i stanowiła odpowiednio: 22% (ogółem) i 29% 

(sztuczne zbiorniki) pojemności krajowych zasobów wodnych w zbiornikach małej retencji.  

W województwie wielkopolskim istnieje 518 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWPd), w 

tym 384 zbiorniki wód płynących i 134 zbiorniki wód jeziornych. Silnie zmienione i sztuczne jednolite 

części wód powierzchniowych stanowią 35,2% wszystkich jednolitych części wód. Na obszarze 

Subregionu Konińskiego, akweny silnie zmienione występują w powiatach konińskim i tureckim. 

Monitoring wód powierzchniowych prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne. Badania jakości wody w 2018 r. przeprowadzono na podstawie Aneksu nr 3 do 

Programu Państwowego Monitoringu Województwa Wielkopolskiego na lata 2016–2020. Ocenę 

stanu jakości wód powierzchniowych w 2018 r. przeprowadzono dla 53% jednolitych części wód 

województwa. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych wykazała, że stan ekologiczny 

na obszarze Subregionu Konińskiego jest umiarkowany lub zły, stan chemiczny jest poniżej dobrego. 

Generalnie oceniane zbiorniki wód płynących charakteryzują się złym stanem wód.  

Głównym czynnikiem złego stanu ekologicznego akwenu są punktowe źródła zanieczyszczeń. Na 

terenach miejskich odprowadzane są one głównie z oczyszczalni ścieków, a na terenach wiejskich 

ścieki odprowadzane są do środowiska na terenach o zaburzonej gospodarce ściekowej. Innymi 

punktowymi źródłami zanieczyszczeń mogą być ścieki przemysłowe lub zrzuty ścieków kopalnianych, 

które wnoszą do wód płynących znaczne ilości zawiesiny i powodują wzrost zasolenia15. 

Charakterystyka wód gruntowych 

Obszar Subregionu Konińskiego NUTS-3 w województwie wielkopolskim znajduje się w granicach 5 

GWB. Konstrukcje wodonośne są zróżnicowane i złożone. Występują warstwy wodonośne 

czwartorzędowe, neogeniczne, kredowe i jurajskie. Poziom wodonośny czwartorzędu zasilany jest 

poprzez infiltrację wód opadowych. Lokalnie pozostaje on w połączeniu hydraulicznym z innymi 

warstwami wodonośnymi. Naturalne warunki obiegu wód podziemnych na badanym obszarze 

kształtuje rzeka Warta i jej dopływy. Na badanym obszarze występuje rozległy obszar depresyjny 

powstały w wyniku prac melioracyjnych towarzyszących wydobyciu węgla brunatnego. Obniżenie 

poziomu lustra wód gruntowych sięga nawet kilkudziesięciu metrów poniżej jej naturalnego poziomu. 

Na kształt powierzchni piezometrycznej ma również wpływ eksploatacja dużych ujęć wód 

podziemnych w Koninie i Kole oraz zmiany stanu wód powierzchniowych i podziemnych wynikające z 

warunków klimatycznych. Ponadto, ze względu na głównie rolnicze wykorzystanie badanego obszaru, 

wody podziemne są narażone na zanieczyszczenie azotanami. Poniższa tabela przedstawia 

charakterystykę jednolitych części wód podziemnych występujących w Subregionie NUTS3 

Konińskim. 

  

 
14 Bank Danych Lokalnych: www.bdl.stat.gov.pl 
15 Stan środowiska w województwie wielkopolskim, Raport 2020, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament 
Monitoringu Środowiska - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu, 2020, Poznań 
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Tabela 12. Jednolite części wód podziemnych w granicach województwa wielkopolskiego – NUTS 3 Koniński. 

Nr GWB Zasoby wód 
podziemnych 
dostępne do 

zagospodarowania 

m3/d (z czego % 
wykorzystania 

zasobów) 

Zagospodarowanie 
terenu (największy 

udział) 
 

Zagrożenia 

Antropopresja Susze 

hydrologiczne w 
latach 1951-2000 

PLGW600062 144 837 (223,7) % terenów 
rolniczych  

 80,51 

Leje depresyjne związane z 
poborem wód podziemnych i 
odwodnieniem górniczym 

Lokalny dopływ zasolonych wód 
kopalnianych z warstw 
mezozoicznych (głównie jurajskich). 

8-15 - w części 
południowej i 
wschodniej 

16-23 – w części 
północnej 

PLGW600061 189 341 (25,3) % terenów 
rolniczych  

 78,60 

Lejki depresyjne związane z 
poborem wód gruntowych 

8-15 – część 
środkowa i 
południowa 

PLGW600071 334 117 (100,1) % terenów 
rolniczych  

 72,23 

Lejki depresyjne związane z 
odwodnieniem kopalni 

8-15 

PLGW600042 132 528 (29,9) % terenów 

rolniczych  

 73,91 

Lejki depresyjne nie występują 

Możliwość wynurzenia 
zmineralizowanej wody z gruntu 
(obecność soli) 

16-23 – w 

północno-
środkowej części 
>24 – w części 
południowej 

PLGW600043 195 303 (36,3) % terenów 
rolniczych  

 77,61 

Leje depresyjne związane z 
poborem wód podziemnych i 

odwodnieniem górniczym - mają 
charakter lokalny. 

Wnikanie wód zasolonych z 
poziomu neogenu-paleogenu na 

skutek wysokich ujęć wód 

16-23 – w części 
środkowej i 

południowej 
>24 – niewielkie 
obszary w 
zachodniej części 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Arkusze informacyjne dla zbiorników wodnych: www.pgi.gov.pl; 

Informatyczny System Osłony Kraju: www.isok.gov.pl/hydroportal.html. 

W przypadku obszaru obejmującego JCWPd 71 i JCWPd 62 (miasto Konin, okolice Konina, Turek, 

Słupsk i Kolski) melioracja górnicza stanowiła zagrożenie (według kryterium bilansowego) ze względu 

na pobór wody na potrzeby odwadniania odkrywkowego w kopalniach węgla brunatnego i brak 

powrotu ujętych wód z powrotem do systemu hydrograficznego. Ze względu na wielopoziomowy 

charakter systemu wodonośnego lej depresyjny w poziomie przypowierzchniowym ma znacznie 

ograniczony zasięg w porównaniu z lejem depresyjnym w głębszych warstwach wodonośnych, co nie 

powoduje negatywnych skutków w chronionych ekosystemach zależnych od wód podziemnych16. 

Bogate w wodę struktury geologiczne stanowiące lub mogące stanowić strategiczne zasoby wód 

podziemnych dla zaopatrzenia ludności oraz podstawowe gałęzie gospodarki wymagające wody 

wysokiej jakości to Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)  17. Wrażliwość GZWP na 

antropopresję jest zróżnicowana (ponadto dla zbiorników zidentyfikowano zagrożenia 

antropogeniczne związane z funkcjonowaniem ujęć wody, w szczególności dla GZWP nr 143, co 

skutkuje wyczerpywaniem się zasobów w wyniku intensywnej eksploatacji oraz pogorszenie jakości 

wód zbiornika poprzez wywoływanie wznoszącego się napływu wód o niższej jakości oraz napływu 

wód zasolonych ze struktur solnych (Tabela 13).  

 
16 Karta informacyjna JCWPd nr 62 (https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-60-79/4422-

karta-informacyjna-jcwpd-nr-62/f ile.html) 
17 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, www.pgi.gov.pl 
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Szczególnie narażone są GZWP zlokalizowane w pobliżu obszarów zurbanizowanych, intensywnego 

rolnictwa i obszarów przemysłowych, w szczególności GZWP151, gdzie odnotowano lokalnie 

przekroczone normy sanitarne dla wody pitnej (Konin, okolice Koła) w stężeniach jonów żelaza, jonów 

amonowych i manganu, Do ochrony wód zaproponowano obszary ochronne, w większości położone 

na terenie kopalń odkrywkowych węgla brunatnego ZE PAK Konin, Adamów, Koźmin i Władysławów 

oraz w zasięgu ich odwodnienia (obszary ochronne: 1, 3, 8, 9)18. 

Dodatkowo zidentyfikowano zagrożenia antropogeniczne związane z funkcjonowaniem ujęć wody dla 

zbiorników, w szczególności dla GZWP nr 143, skutkujące wyczerpywaniem się zasobów w wyniku 

intensywnej eksploatacji i pogorszeniem jakości wód zbiornika poprzez wznoszący się dopływ wód o 

niższej jakości oraz dopływ wód zasolonych ze struktur solnych. 

Tabela 13. Główne zbiorniki wód podziemnych w Subregionie Konińskim. 

Nr 

GZWP 
Nazwa  Typ Jakość wody 

Podatność zbiornika na 

antropopresję 

143 
Subzbiornik 
Inowrocław–
Gniezno 

Zagłębienie Ng 
na dominującym 
obszarze II 

bardzo mała podatność 

144 
Dolina Kopalna 
Wielkopolska 

Zagłębienie Q 
na dominującym 
obszarze II 

bardzo mała podatność 

150 
Pradolina 
Warszawa–Berlin 

Zagłębienie i ciek Q 
na dominującym 
obszarze III 

wysoka podatność 

151 
Zbiornik Turek–
Konin–Koło 

Zagłębienie i ciek Cr3 
na dominującym 
obszarze II, lokalnie I, 
III 

Podatność od średniej do małej, 
bardzo niska podatność, lokalnie 
wysoka podatność 

226 
Krośniewice–

Kutno 
Zagłębienie i ciek J3 

na dominującym 

obszarze II, III 

Podatność od średniej do małej, 
bardzo niska podatność, lokalnie 
bardzo wysoka podatność 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Informator PSH. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce”, 

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, wyd. 3, 2017. 

 

W roku 2020 na terenie miasta Konin przeprowadzono badania jakości wód podziemnych w 

wybranych jednolitych częściach wód podziemnych: 43, 62. Badania wykonał Państwowy Instytut 

Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Punkty pomiarowo-kontrolne 

zlokalizowano w następujących kategoriach terenu: luźna zabudowa miejska, zieleń miejska, 

zabudowa wiejska, grunty orne, lasy, roślinność drzewiasta i krzewiasta. Spośród 40 punktów poboru 

50% zaliczono do III klasy jakości wody (niezadowalająca jakość wody), a tylko 35% do II klasy 

(dobra jakość wody). GWB nr 43 poza Subregionem Konińskim zaliczono do V klasy (zła jakość 

wód)19.  

Negatywny wpływ na stan wód podziemnych wynika z ciągłego pompowania wody i tworzenia się 

lejka depozycyjnego oraz wysokiego poboru wody z ujęć, co powoduje wnikanie wód zasolonych z 

poziomu neogenu-paleogenu (JCWPd43) lub możliwość wypiętrzenia wód zmineralizowanych z 

ziemia (JCWPd42). Zakłócenie stosunków wodnych (obniżenie poziomu wody do 4 m) 20.  Melioracja 

 
18 Informator PSH. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, wyd. 3, 2017 
19 Monitoring Jakości Wód Podziemnych, www.mjwp.gios.gov.pl  
20 Decyzja GIOŚ z dnia 30.11.2017 (DOOŚ-dŚI.4235.6.2017.mc12) uchylającą decyzję RDOŚ w Poznaniu z dnia 10.03.2017 
(WOOII.4235.9.2015.WM.72) 
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górnicza szkodzi cennym siedliskom przyrodniczym na obszarach Natura 2000 Pojezierza 

Gnieźnieńskiego i Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 

Wykorzystanie zasobów wodnych 

Eksploatowane zasoby wód podziemnych w Wielkopolsce przekraczają wartości średnie w kraju (2. 

miejsce w Polsce). Wielkopolska charakteryzuje się jednymi z najniższych poziomów opadów w kraju 

(roczna suma opadów wynosi około 500-550 mm). Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej zlewnia Warty jest obszarem najbardziej dotkniętym suszą w Polsce i charakteryzuje się 

widocznym niekorzystnym bilansem wodnym; Opady i odpływ jednostkowy poniżej średniej krajowej 

powodują, że znaczna część Wielkopolski jest uboga w wodę. 

Zasoby wód podziemnych i powierzchniowych są źródłem zaopatrzenia w wodę gospodarki 

narodowej i ludności. Ze względu na niskie zasoby wodne w województwie wielkopolskim oraz 

wieloletnią tendencję spadkową lokalizacji luster wód podziemnych, pobór wód ma istotny wpływ na 

zasoby wodne. Do celów komunalnych wykorzystywane są głównie wody gruntowe, natomiast na 

potrzeby przemysłu wykorzystywane są głównie wody powierzchniowe21. 

W Polsce na 1 mieszkańca przypada około 1800 m3/rok wody (ilość wody napływającej z całego kraju 

do morza na 1 mieszkańca), w czasie susz wskaźnik ten spada poniżej 1000 m3/rok/osobę. 

Problemem gospodarki wodnej w Polsce jest duża zmienność czasowa i przestrzenna opadów oraz 

ekstremalne zjawiska hydrologiczne, które ze względu na zachodzące zmiany klimatyczne, nabrały w 

ostatnich latach jeszcze większego znaczenia. Jednym z narzędzi oceny aktualnych zasobów 

wodnych, w tym diagnozy ich niedoborów, jest analiza klimatycznego bilansu wodnego, który jest 

wskaźnikiem pozwalającym na określenie stanu wilgotności środowiska z wykorzystaniem danych 

meteorologicznych. Dla województwa wielkopolskiego (Subregion Koniński) w okresie lipiec -wrzesień 

2018 r. ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, na poziomie od około -200 mm do -250 mm, 

natomiast rok później sytuacja poprawiła się i wartość wskaźnika wyniosła około -120 do 150 mm. 

mm. Poniżej przedstawiono klimatyczny bilans wodny kraju w latach 2018-2019 dla wybranego 

okresu letniego. 

Schemat 25. Klimatyczny bilans wodny w Polsce w 2018 i 2019 roku. 

Źródło: http://www.susza.iung.pulawy.pl/kbw/2019,12/. 

Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w województwie wielkopolskim w 2019 r. wyniosły łącznie 

1710,28 hm3. Na terenie województwa wielkopolskiego wody podziemne użytkowe występują w 

formacjach czwartorzędu (ok. 60%), trzeciorzędu (ok. 25%), a lokalnie w formacjach kredowym, 

triasowym i jurajskim. Zanotowano wzrost zasobów eksploatacyjnych w stosunku do 2015 roku o 

około 2% (50,9 hm3). Najwięcej wód gruntowych pochodzi z czwartorzędowych i trzeciorzędowych 

form geologicznych (schemat poniżej). 

 
21 Stan środowiska w województwie wielkopolskim, Raport 2020, GIOŚ – Wydział Poznań, 

Period: 2018-07-11 ÷ 2018-09-10 Period: 2019-07-11 ÷ 2019-09-10 
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Schemat 26. Eksploatacyjne zasoby wód podziemnych w 2019 r. [hm3]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych: www.bdl.stat.gov.pl. 

 

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2019 r. wyniosło 1295,5 hm3. 

Porównując dane 10-letnie, widać tendencję spadkową całkowitego poboru wody. W 2009 roku pobór 

wód powierzchniowych był niższy o 29%. Największe łączne zużycie wody w województwie wiązało 

się z przemysłem (79%), w mniejszym stopniu z wykorzystaniem wodociągów (14%) i rybołówstwem 

(7%). 

Ilość wody pobieranej przez sieć wodociągową nieznacznie wzrosła w ostatnich latach (o ok. 10% w 

porównaniu z 2015 r.), co może być spowodowane poprawą warunków życia oraz wysokimi 

temperaturami latem, z kolei ilość wody pobieranej przez przemysł spadła.  

Łączna objętość ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi, w tym 

wód pochłodniczych, wód kopalnianych wyniosła 117,8 hm3, w tym wody chłodzące 994 hm3. Ilość 

ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi siecią kanalizacyjną z województwa w 2019 roku 

wyniosła 121,9 hm3 i całość została poddana oczyszczeniu. 102,9 hm3 ścieków, tj. 84% wszystkich 

ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną, zostało oczyszczonych w biologicznych 

oczyszczalniach metodą wzmocnionego usuwania składników pokarmowych. W omawianym roku na 

terenie województwa działały 334 oczyszczalnie komunalne, w tym 90 ze zwiększonym usuwaniem 

biogenów o łącznej przepustowości 766 858 m3/dobę. W 2019 roku z oczyszczalni ścieków 

korzystało łącznie 73,4% ludności, w tym 94,5% na terenach miejskich i 48,6% na terenach wiejskich.  

Oddziaływania górnictwa na zasoby wodne 

Przekształcenia środowiska w Subregionie Konińskim NUTS3 trwają od drugiej połowy XIX wieku, a 

wraz z oddaniem do użytku „Konina” (1958), „Adamowa” (1964) i „Pątnowa” (1969), oddziaływanie na 

środowisko naturalne, w tym zasoby wodne, przyjęło dużą skalę. 

Znaczące przekształcenia środowiska związane z eksploatacją węgla widoczne są nie tylko w 

morfologii terenu (pojawienie się kilkudziesięciometrowych wzniesień i zagłębień), ale przede 

wszystkim w stosunkach wodnych. Te zmiany mają charakter przestrzenny. Prowadzone przed 
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rozpoczęciem eksploatacji złoża prace odwadniające powodują zmiany w naturalnym układzie 

hydrodynamicznym, objawiające się m.in. tworzeniem się rozległych lejów depresyjnych w poziomach 

czwartorzędowych i paleogeniczno-neogenicznych, a co za tym idzie, objawiają się spadkiem 

sprawności czynnych ujęć wód podziemnych lub koniecznością ich likwidacji, zmianą naturalnej sieci 

hydrograficznej i reżimu hydrologicznego istniejących cieków wodnych i zbiorników powierzchniowych 

oraz zmianą w ilości i wielkości roślinności lub jej zaniku. 

Odwadnianie odkrywek powoduje również zmiany w naturalnej sieci wód powierzchniowych, m.in. w 

związku ze zmianą przebiegu istniejących cieków wodnych (Struga Biskupia, Struga Kleczewska, 

Teleszyna, Struga Janiszewska), pojawieniem się nowych elementów wód powierzchniowych – 

osadników płynących wód kopalnianych, odwodnienia terenów podmokłych, jeziorek i stawów (w 

okolicach Konina samodzielnie dotyczy to około 20 zbiorników), wahań poziomu wód i obniżenia 

lustra wody w jeziorach Subregionu Konińskiego. Działalność kompleksów paliwowo-energetycznych 

(kopalnia – elektrownia) ma istotny wpływ na naturalny bilans wodny i nieodwracalne zużycie wody 

przez przemysł (odwadnianie wód podziemnych i ich odprowadzanie do wód powierzchniowych. 

Zakłócenie stosunków wodnych niekorzystnie wpływa na stan siedlisk przyrodniczych, w tym obszary 

Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie i Powidzki Park Krajobrazowy, torfowiska.  

Dodatkowo otwarty obieg chłodzący wody podgrzewanej z elek trowni i odprowadzanej do 

odbiorników powierzchniowych zaburza system cieplny Jezior Konińskich i zmienia ekosystemy, w 

których pojawiają się ciepłolubne gatunki obce. Obecnie jeziora te postrzegane są jako ogniska 

inwazji biologicznych w Polsce, gdyż po raz pierwszy w kraju stwierdzono w nich wiele gatunków 

inwazyjnych22. 

Negatywny wpływ na wody podziemne mogą mieć składowiska odpadów paleniskowych z elektrowni 

zlokalizowane w wyrobiskach górniczych ze względu na wysokie stężenia siarczanów, chlorków, 

sodu, wapnia i strontu. Zjawisko to dotyczy istniejących składowisk na terenie Konina i Turku23. 

Podsumowanie 

• na stan wód w województwie wpływ mają zanieczyszczenia obszarowe (pochodzenia 
rolniczego i z terenów niezorganizowanych) oraz punktowe źródła zanieczyszczeń (np. 

nadmierny ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników z komunalnych i 

przemysłowych oczyszczalni ścieków, zrzuty wody chłodzącej, odcieki ze składowisk 

odpadów), 

• zasoby wodne podlegają silnej presji ze strony górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego. 

Problemy potęguje obserwowany od lat niekorzystny bilans wodny w regionie – opady i spływy 

jednostkowe są poniżej średniej krajowej oraz odwadnianie wód podziemnych i odprowadzanie 

ich do cieków powierzchniowych, 

• odwodnienie wyrobisk górniczych powoduje obniżenie zwierciadła wód gruntowych i wahania 
poziomu wód powierzchniowych, w tym obniżenie zwierciadła wody w zbiornikach 

powierzchniowych, 

• negatywny wpływ kombinacji górniczo-energetycznych na zasoby wodne powoduje dalsze 
zmiany środowiskowe związane z negatywnym przekształceniem siedlisk przyrodniczych, w 

tym cennych przyrodniczo i objętych ochroną prawną. 

 

 
22 K. Najberek, W. Solarz, Jeziora Konińskie jako ognisko inwazji gatunków obcych w Polsce, Instytut Ochrony Przyrody 

Polskiej Akademii Nauk 
23 Opracowanie ekof izjograf iczne podstawowe dla województwa wielkopolskiego, Poznań 2015 
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3.2.3 Odpady 

Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, istotą planowania 

działań powinno być poszukiwanie równowagi między nimi tak, aby suma efektów końcowych była jak 

najwyższa, a ponoszone koszty jak najmniejsze. Oprócz szerokiego wachlarza możliwości 

wykorzystania odpadów w kontekście transformacji i potrzeb energetycznych w regionach, w których 

ten proces będzie realizowany, na pierwszy plan wysuwają się dwa rodzaje potrzeb – recykling i 

związane z nim zamknięcie cyklu materiałowego (gospodarka o obiegu zamkniętym) oraz związane z 

tym zmniejszenie energochłonności gospodarek i energetycznego wykorzystania odpadów. Potencjał 

recyklingu, zarówno po stronie zaopatrzenia, jak i przetwarzania, jest daleki od wyczerpania. Sprawy 

nie ułatwia brak regulacji prawnych dotyczących surowców wtórnych. Recykling ma przede wszystkim 

wymiar środowiskowy związany z ograniczeniem eksploatacji surowców pierwotnych, ale ma też 

ogromny potencjał gospodarczy i pośrednio społeczny, co wiąże się z możliwością tworzenia nowych 

form działalności i nowych miejsc pracy. Podstawową barierą jego wykorzystania jest strona 

podażowa, uwarunkowana ilością i jakością wydzielonych surowców przeznaczonych do recyklingu, 

na co wpływa różnorodność strumienia odpadów, które mogą być przetwarzane. Rozwiązania w tym 

obszarze stwarzają możliwości zwłaszcza dla regionów wysoko uprzemysłowionych, gdzie ilość i 

różnorodność odpadów komunalnych i przemysłowych wymaga opracowania dedykowanych modeli 

gospodarki o obiegu zamkniętym. Odpady, a właściwie ich odpowiednie frakcje, mogą i powinny 

służyć jako paliwo alternatywne dla tradycyjnych paliw kopalnych. Zgodnie z ogólnie przyjętymi 

zasadami, energetyczne wykorzystanie odpadów (termiczna obróbka odpadów) zaliczane jest do 

odzysku. Istnieją dwa sposoby wykorzystania odpadów do wytwarzania energii: spalanie surowych 

odpadów zmieszanych (jako pozostałości z selektywnej zbiórki) oraz paliwo przygotowane z frakcji 

resztkowej zwanej frakcją energetyczną. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania zakładów 

energetycznych z odpadów jest zapewnienie odbioru energii wytwarzanej przez te zakłady. 

Produktami końcowymi procesów termicznej konwersji odpadów są energia elektryczna i ciepło. 

Analiza stanu gospodarki odpadami w regionach transformacji obejmuje ocenę potencjału rozwoju 

nowych form gospodarki odpadami. 

Na koniec 2019 roku w województwie wielkopolskim funkcjonowało 28 czynnych składowisk odpadów 

o powierzchni 178,4 ha. W ciągu roku zamknięto dwa składowiska odpadów oraz zrekultywowano 2,0 

ha czynnych składowisk, na których składowano odpady komunalne. W 2019 r. usługę odbioru i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Wielkopolsce realizowały 132 zakłady, które zebrały 

łącznie 1240,3 tys. ton odpadów, tj. o 1,4% więcej niż w 2018 r. Odpady te stanowiły 9,7% masy 

odpadów zebranych w skali Polski. Większość odpadów tj. 84,4% pochodziła z gospodarstw 

domowych (wzrost o 2,1% w stosunku do 2018 r.), natomiast pozostałe źródła (usługi komunalne, 

handel, mały biznes, urzędy i instytucje) stanowiły 15,6% (spadek o 2,5% w porównaniu z 2018 r.). 

Średnio na 1 mieszkańca województwa przypadało 354,8 kg zebranych odpadów komunalnych 

(350,6 kg w 2018 r.; w kraju 332,2 kg vs 325,0 kg w 2018 r.), w tym z gospodarstw domowych - 299,5 

kg (293,7 kg w 2018 r.; w kraju 280,7 kg vs. 271,9 kg w 2018 r.). Obszar Wielkopolski Wschodniej nie 

wiąże się ze szczególnymi problemami środowiskowymi związanymi z gospodarką odpadami. Na 

terenach planowanych do przekształceń można zaobserwować nieznaczny spadek ilości odpadów 

komunalnych (por. tabele poniżej). 

Tabela 14. Zmieszane i selektywnie zbierane odpady komunalne w Wielkopolsce w latach 2017 - 2019 [t]. 

NUTS Łącznie Z gospodarstw domowych 
z innych źródeł (media, 
handel, mały biznes, urzędy i 
instytucje) 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Województwo 
wielkopolskie 

1,194,141.81 1,223,725.15 1,240,339.10 986,854.71 1,025,274.37 1,046,760.87 207,287.10 198,450.78 193,578.23 
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gnieźnieński 50,585.75 55,673.35 52,723.82 41,890.23 46,973.63 45,556.33 8,695.52 8,699.72 7,167.49 

kolski 20,431.00 21,599.64 20,932.40 16,485.96 17,891.51 17,713.06 3,945.04 3,708.13 3,219.34 

koniński 37,261.45 35,725.05 35,520.15 32,293.33 31,029.89 30,781.72 4,968.12 4,695.16 4,738.43 

słupecki 13,770.01 15,366.85 15,198.96 12,625.33 14,286.08 13,786.10 1,144.68 1,080.77 1,412.86 

turecki 23,421.36 25,054.62 25,509.32 20,896.85 22,769.26 23,300.71 2,524.51 2,285.36 2,208.61 

wrzesiński 27,470.40 30,205.29 30,291.61 22,433.97 25,016.84 25,179.92 5,036.43 5,188.45 5,111.69 

Miasto Konin 31,737.90 31,069.31 30,605.31 26,320.35 26,691.77 25,687.56 5,417.55 4,377.54 4,917.75 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

Oczyszczalnie zlokalizowane na terenie województwa zebrały 880,3 tys. ton odpadów zmieszanych 

(o 3,0% mniej niż w 2018 r.) oraz 360,0 tys. ton odpadów segregowanych (o 13,8% więcej). Odpady 

zbierane selektywnie stanowiły 29,0% ogólnej ilości odpadów (31,2% w kraju). Na 1 mieszkańca 

województwa przypadało 251,8 kg zebranych odpadów zmieszanych (259,9 kg w 2018 r.; w kraju 

228,6 kg) oraz 103,0 kg odpadów zebranych selektywnie (90,6 kg w 2018 r.; w kraju 103,6 kg).  

Spośród zebranych odpadów komunalnych 856,7 tys. ton (69,1%) zostało poddanych recyklingowi, tj. 

poddanym recyklingowi w 259,2 tys. ton (20,9%), przetworzonym termicznie z odzyskiem energii w 

474,0 tys. tys. ton (10,0%). Odpady skierowano do unieszkodliwienia w ilości 383,6 tys. ton (tj. 

30,9%), głównie przez składowanie - 383,5 tys. ton (schemat poniżej). 

Schemat 27. Odpady komunalne zebrane przez zakłady przetwarzania w 2019 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Environment 2020, GUS. 
 

Odpady przemysłowe są szczególnie uciążliwe, ze względu na powodowane przez nie 

zanieczyszczenie wód i gleby, zanieczyszczenie powietrza, niszczenie walorów estetycznych i 

krajobrazowych oraz wyłączenie z użytkowania gruntów rolnych i leśnych zajętych ich składowaniem. 

Na koniec 2019 r. na składowiskach w Wielkopolsce zgromadzono 61569,7 tys. ton odpadów 

niebezpiecznych dla środowiska (bez odpadów komunalnych), tj. 3,4% odpadów w kraju. W ciągu 

roku masa odpadów nieznacznie spadła - o 0,1%. Podobnie jak w 2018 r. na 1 km2 powierzchni 

województwa przypadało średnio 2,1 tys. ton odpadów, a powierzchnia nieodebranych składowisk 

wyniosła 624,3 ha i była o 5,2 ha mniejsza niż przed rokiem. 

Dwieście jedenaście (211) zakładów wytwarzających odpady wytworzyło 3548,4 tys. ton odpadów 

niebezpiecznych dla środowiska (bez odpadów komunalnych), tj. o 147 tys. wytworzonych odpadów. 
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Prawie połowa wytworzonych odpadów pochodziła z procesów termicznych, a wśród nich były przede 

wszystkim odpady z elektrowni i innych spalarni paliw. Najwięcej odpadów w województwie 

wytworzyły zakłady zlokalizowane na terenie Konina - 40,8%. 

Tabela 15. Odpady niekomunalne w Wielkopolsce w 2019 r. [tys. ton]. 
 

Całkowite Odzyskane Unieszkodliwione Przeniesione 
do innych 
odbiorców 

Tymczasowo 
przechowywane 

Województwo wielkopolskie 3 548,4 161,7 617,7 2 736,0 33,0 

NUTS gnieźnieński 154,2 21,8 0,0 132,4 0,0 

NUTS kolski 63,2 0,0 0,0 63,2 0,0 

NUTS koniński 11,5 0,0 0,0 11,5 0,0 

NUTS słupecki 27,9 0,6 0,0 23,5 3,8 

NUTS turecki 9,3 0,4 0,0 7,1 1,8 

NUTS wrzesiński 121,0 13,9 0,0 106,8 0,3 

Miasto Konin 1 446,2 76,4 616,5 750,0 3,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

Średnio na 1 km2 powierzchni województwa przypadało 119,0 ton wytworzonych odpadów, z 

wyłączeniem odpadów komunalnych (odpowiednio 123,9 w 2018 r.) oraz 365,0 ton w kraju. 

Przeważająca część, tj. 77,1% wytworzonych w 2019 roku odpadów przemysłowych została 

przekazana przez wytwórców innym odbiorcom, 17,4% unieszkodliwiono we własnym zakresie, 4,6% 

poddano odzyskowi, a pozostałe 0,9% tymczasowo składowano. 

Tabela 16. Odpady wytworzone i skumulowane rodzajowo w Wielkopolsce w 2019 r. [tys. ton]. 

 
 

Wytworzone odpady Zgromadzone odpady 

Łącznie 3,548.4 61,569.7 

Odpady z przeróbki flotacyjnej rud metali nieżelaznych – – 

Odpady powstające przy myciu i czyszczeniu minerałów 10,3 – 

Pyły powstające z mokrej obróbki odpadów 
paleniskowych 

606.0 61,288.9 

Odpady z wydobycia minerałów niemetalicznych – – 

Gleba i kamienie 332.9 – 

Popiół lotny z węgla 480.6 – 

Odpady z przetwarzania żużla – – 

Pyły pozostają związki z mokrej obróbki odpadów 

paleniskowych 

– – 

Inne 2,440.9 280.8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Environment 2020, GUS. 

W celu osiągnięcia lepszej efektywności gospodarowania odpadami w województwie wielkopolskim 

planuje się szereg inwestycji, które pozwolą nie tylko ograniczyć ilość odpadów na składowiskach, ale 
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przede wszystkim umożliwią wykorzystanie odpadów na cele energetyczne i zamknięcie cykl 

materiałowy zgodnie z paradygmatem gospodarki o obiegu zamkniętym.  

 Wymiar przestrzenny 

Ukształtowanie terenu województwa wielkopolskiego sprzyja rozwojowi przestrzennemu. Istniejący 

układ przestrzenny i hierarchia jednostek osadniczych województwa sprzyja rozwojowi społeczno-

gospodarczemu i zapewnia spójność terytorialną. Poszczególne zespoły: przyrodniczy, rolniczy, 

gospodarczy czy komunikacyjny tworzą zwarty układ, a jego elementy przenikają się tylko w 

niewielkim stopniu. 

Sieć osadnicza województwa charakteryzuje się stosunkowo dużą regularnością. Subregion Koniński 

NUTS3 obejmuje ośrodki takie jak Gniezno i Konin tworzące sieć subregionalnych biegunów wzrostu. 

Ośrodki te wraz z gminami powiązanymi funkcjonalnie i przestrzennie wyróżniają się potencjałem 

społeczno-gospodarczym, ale wymagają wsparcia ze względu na spowolnienie rozwoju społeczno-

gospodarczego. Region posiada korzystne położenie w stosunku do głównych szlaków 

komunikacyjnych drogowych i kolejowych łączących Europę Zachodnią i Wschodnią poprzez 

autostradę A2 (fragment europejskiej drogi E30) oraz linię kolejową nr 3 (fragment europejskiej linii 

E20). 

Na obszarze konińskim przemysł wydobywczy i energetyczny jest skoncentrowany i na tle 

województwa wyróżnia się dużą liczbą zarejestrowanych podmiotów przemysłowych. Głównymi 

przedsiębiorstwami tego regionu są PAK KWB Konin S.A., PAK KWB Adamów S.A., PAK Zespół 

Elektrowni „Pątnów – Adamów – Konin” oraz Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego „Fugo” w  

Walory krajobrazowe charakterystyczne dla Subregionu Konińskiego NUTS3:  

• wysokie walory krajobrazowe objęte ochroną prawną, m.in. parki krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, m.in. obejmujący dolinę 

Warty, Pojezierze Gnieźnieńskie, 

• zachowane dziedzictwo kulturowe o wysokich wartościach kulturowych i historycznych 
zaproponowane do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Szlak Piastowski 

(strategiczny pas kulturowy Wielkopolski) oraz Wielka Pętla Wielkopolska w powiązaniu z 

infrastrukturą turystyczną: Wielkopolski System Ścieżek Rowerowych,  

• występowanie wielu typów krajobrazów półnaturalnych (znaczny stopień zachowania walorów 
przyrodniczych) oraz przekształconych (wiejskich, zurbanizowanych, zdegradowanych i 

dolinnych jezior i lasów), 

• niski stopień lesistości, 

• dobra dostępność komunikacyjna wschód-zachód. 

Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska 

2020+, Subregion Koniński jest strefą przemysłu paliwowo-energetycznego o niskiej intensywności 

rozwoju procesów osadniczych, co oznacza, że procesy absorpcji rozwoju w porównaniu z 

pozostałymi strefami charakteryzują się tu mniejszą dynamiką. Wielokierunkowy rozwój tych 

obszarów sprowadzać się będzie do wzmocnienia ich powiązań z ośrodkami powiatowymi oraz 

pełniejszego wykorzystania lokalnych zasobów w celu poprawy atrakcyjności inwestycyjnej. Rozwój 

tych jednostek powinien uwzględniać potrzeby ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  
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3.3.1 Przekształcenia przestrzenne związane z produkcją paliw 

kopalnych lub innymi wysokimi emisjami gazów cieplarnianych 

Odkrywkowe wydobycie węgla brunatnego stanowi głęboką ingerencję w środowisko naturalne i 

powoduje wielkoskalowe przekształcenia powierzchni ziemi. Obliczono, że na każdą tonę wydobycia 

należy okresowo zajmować 2,4 m2 gruntu. Obiekty górnicze towarzyszące górnictwu odkrywkowemu; 

sztuczne odsłonięcia górujących nad terenem dołów i hałd, często o dużej objętości, powodują 

znaczne zmiany w pierwotnym krajobrazie, często o charakterze rolniczym. Ponadto górnictwo 

odkrywkowe wiąże się z ciągłymi zmianami w krajobrazie; w wyniku przemieszczania się ogromnych 

mas ziemnych na różnych etapach postępu górniczego oraz intensywności i kierunków procesów 

rekultywacji powstają nowe elementy krajobrazu w postaci zwałowisk zewnętrznych i wewnętrznych 

oraz wyrobisk pogórniczych, nowe formy użytkowania terenu i w rezultacie - nowe ekosystemy. 

Wydobycie węgla metodą odkrywkową ma również istotny wpływ na środowisko, zwłaszcza w 

Subregionie Konińskim, gdzie występuje naturalnie wysoka zawartość wody w zasobach węgla 

brunatnego. Złoża węgla położone są w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu jezior (Gosławskiego, 

Pątnowskiego, Mikorzyńskiego i Ślesińskiego) o łącznej pojemności ok. 61 mln m3. 

Eksploatacja węgla brunatnego metodami odkrywkowymi w Subregionie Konińskim spowodowała 

istotne zmiany w środowisku tego obszaru, widoczne nie tylko w morfologii terenu, ale przede 

wszystkim w zmienionych stosunkach wodnych. Drenaż wyrobisk (okładziny) jest ważnym procesem 

w działalności górniczej i powoduje powstawanie lejów depresyjnych. Dla przykładu, średnia ilość 

odprowadzana z kopalni Konin to około 165 000 m3/d na dobę. Obniżenie wód gruntowych zaburza 

zatem cały ekosystem i ma istotny wpływ na stan zasobów wód podziemnych i powierzchniowych 

oraz gleb, a także na bioróżnorodność. Zmiany związane z górnictwem odkrywkowym mają charakter 

wieloprzestrzenny i pociągają za sobą istotne przekształcenia środowiska przyrodniczego, w tym 

tworzenie rozległych lejów depresyjnych. 

W Subregionie Konińskim odwodnienie górnicze stanowi zagrożenie według kryterium bilansowego 

ze względu na ujęcie wody na potrzeby odwadniania kopalń odkrywkowych węgla brunatnego oraz 

brak powrotu ujęcia do systemu hydrograficznego. Ponadto na badanym obszarze występuje rozległy 

obszar depresyjny w poziomach czwartorzędu i paleogenu-neogenu, powstały w wyniku prac 

odwadniających towarzyszących wydobyciu węgla brunatnego. Obniżenie poziomu wód gruntowych 

sięga nawet kilkadziesiąt metrów poniżej jej naturalnego poziomu. 

Podczas wydobycia nad otaczającą powierzchnią powstają zewnętrzne hałdy, a pod pierwotnym 

ukształtowaniem tworzą się wyrobiska, co powoduje zmiany krajobrazowe. Obecnie eksploatacja 

prowadzona jest w celu ograniczenia powierzchni zajmowanej przez górnictwo odkrywkowe, a 

zwałowanie wewnętrzne służy do zmniejszenia „obszarowości” oraz przyspieszenia procesów 

rekultywacji i odnowy terenów zdegradowanych w wyniku działalności górniczej.  

Powstawanie wyrobisk odkrywkowych wiąże się z występowaniem procesów osuwiskowych mas 

ziemnych (osuwisk wieloskarpowych). Zwykle są nagłe i mogą stanowić zagrożenie zarówno dla 

ciągłości wydobycia, jak i bezpieczeństwa ludzi, sprzętu i środowiska. Powstawanie osuwisk wiąże 

się z warstwową budową geologiczną i niedostatecznym odwodnieniem skarp nadkładowych.  

Ponadto elektrownie działające w sąsiedztwie kopalń odkrywkowych będą musiały zostać 

dostosowane lub wycofane z eksploatacji po ich zamknięciu, aby zaspokoić nowe potrzeby. 

Likwidacja elektrowni zawodowych wiąże się z problemem zarządzania określoną infrastrukturą 

energetyczną i budynkami, w tym blokami węglowymi. 

W przypadku elektrowni problemem są osadniki odpadów zawierające popiół i pozostałości z 

procesów odsiarczania spalin. Przykładem jest basen popiołu (tzw. osadnik Gajówka), który 
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odprowadza odpady z procesu usuwania popiołu z kotła. Zamknięty obieg hydro popiołowy 

transportuje odpady paleniskowe (mieszankę popiołowo-żużlową) z Elektrowni przez pompownię 

pogłębiarską do składowisko odpadów paleniskowych i stałych w Szybie Zachodnim wraz z wyparką 

(tzw. Szyb Wschodni). Obszar ten, pomimo swoich ograniczeń, stanowi obecnie atrakcją turystyczną 

ze względu na swoje walory kolorystyczne i wizualne (opisywane w prasie jako: „Polskie Malediwy”, 

„Wielkopolskie Karaiby”, „Lazurowe Jezioro”). 

Elektrownia Adamów wchodząca w skład Zespołu Elektrociepłowni Pątnów-Adamów-Konin SA 

została wyłączona na początku stycznia 2018 roku. Zamknięcie bloków elektrowni było podyktowane 

decyzją Komisji Europejskiej działającej na podstawie odstępstwa opisanego w dyrektywie z dnia 

24.11.2010. 1 października 2020 roku ZE PAK SA podjął decyzję o przyjęciu kierunków strategii, czyli 

rezygnacji z węgla na rzecz OZE. 

Problematyka zapobiegania i ograniczania negatywnych skutków wydobycia węgla jest ważnym 

zagadnieniem dla eliminacji konfliktów przestrzennych oraz oceny korzyści i strat związanych z 

podejmowaniem nowych projektów tego typu. 

3.3.2 Rekultywacja obszarów zdegradowanych w związku z produkcją 

paliw kopalnych lub innymi wysokimi emisjami gazów 

cieplarnianych 

Za rekultywację terenów pogórniczych odpowiada spółka górnicza, a podejmowane dotychczas 

działania w tym zakresie pozwoliły na realizację wielu udanych projektów w porozumieniu z 

przyszłymi użytkownikami terenu. Przedsiębiorstwa górnicze podejmują szereg działań w celu 

uzyskania decyzji o prawidłowym zakończeniu rekultywacji, gdyż w przypadku nieuzyskania takiej 

decyzji, zostaną obciążone kosztami wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego lub leśnego. W 

związku z tym prowadzą rekultywację zarówno techniczną, jak i biologiczną w kierunkach 

uzgodnionych z przyszłymi właścicielami gruntów (głównie władzami lokalnymi). Rekultywacja 

gruntów prowadzona jest zgodnie z ustalonymi kierunkami okreś lonymi w decyzjach 

administracyjnych. Zrekultywowane tereny pogórnicze, po uzyskaniu decyzji starosty o prawidłowym 

zakończeniu rekultywacji, zbywane są w drodze przetargu publicznego. Rekultywacja prowadzona 

jest głównie w kierunkach: rolnictwo, leśnictwo, woda, rekreacja i sport oraz energetyka (farmy 

fotowoltaiczne, farmy wiatrowe). 

PAK KWB Konin i PAK KWB Adamów to wieloodkrywkowe kopalnie węgla brunatnego działające na 

bazie kilku odkrywek. Pierwsze odkrywki zostały z sukcesem zrekultywowane i obecnie są 

wkomponowane w krajobraz i pełnią różnorodne funkcje, zarówno przyrodnicze, jak i społeczne, tj. 

lasy, tereny rekreacyjne (parki, obiekty sportowo-rekreacyjne), ogródki działkowe i zbiorniki wodne. 

Rehabilitacja w kierunku wodnym jest kierunkiem szczególnie pożądanym, ze względu na kwestie 

związane z adaptacją do zmian klimatu i poprawą warunków hydrologicznych na tym obszarze. 

Powstają zbiorniki wodne o znacznych powierzchniach, głębokościach i objętościach. Wyrobiska 

mogą być napełniane wodą w sposób naturalny, poprzez odwadnianie wód gruntowych lub sztucznie 

w wyniku zasilania wód powierzchniowych lub z systemu odwadniającego innych wyrobisk 

górniczych. Tworzenie zbiorników w miejscach, gdzie wcześniej prowadzono eksploatację górniczą, 

pozwala na nadanie takiemu obszarowi walorów rekreacyjnych, ekonomicznych i ekologicznych. 

Odpowiednie ukształtowanie zbiorników ma wpływ na ich późniejsze wykorzystanie. Przydatność 

takich zbiorników do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, wędkarstwa, zaopatrzenia w wodę lub jako 

siedlisk dzikich zwierząt zależy głównie od ich ukształtowania terenu, właściwości hydrologicznych i 

geotechnicznych oraz jakości wody. Ważną inicjatywą jest współpraca ZE PAK SA z Państwowym 

Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie wykorzystania wyrobisk pogórniczych do 

zwiększenia retencji we wschodniej Wielkopolsce w celu wypracowania najkorzystniejszych 
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wariantów dalszego kształtowania dorzecza rzek i jezior na terenie eksploatacji kopalń oraz unikanie 

przypadkowej lokalizacji zbiorników wodnych. 

W Subregionie Konińskim zbiorniki pogórnicze służą głównie do rekreacji, ale pełnią również funkcję 

retencyjną. Stały się integralną częścią krajobrazu regionu, zdecydowanie podnosząc jego walory 

turystyczne oraz poprawiając warunki wodne i klimatyczne. PAK KWB Konin utworzył szereg 

zbiorników wodnych na terenie Konina po działalności odkrywkowej: Morzysław - dziś Park 700-lecia 

w Koninie (2,5 ha), Niesłusz w osadzie Zatorze (18,5), Gosławice (32,5 - Jezioro Czarna Woda), 

Pątnów w Mikorzynie (360 ha), Kazimierz Południe w Kozarzewku (65 ha), Drzewce na polu Bilczew 

(33 ha), natomiast PAK KWB Adamów: Bogdałów - Bogdałów (9,5 ha), Adamów - Przykona (242 ha), 

Koźmin - Janiszew (72,8 ha), Koźmin (121 ha), Głowy (64,5 ha), Koźmin końcowy (116 ha), 

Władysławów (61,6 ha) i kolejny związany z ostateczną likwidacją odkrywki Adamów o przybliżonej 

łącznej powierzchni około 462 ha24,25. 

Rekreacja to kierunek rekultywacji terenów pogórniczych obecnie połączony z kierunkiem wodnym. 

Zainteresowanie władz lokalnych wykorzystaniem rewitalizowanych terenów do celów rekreacyjno-

sportowych doprowadziło do realizacji wielu projektów łączących funkcje przyrodnicze i społeczne. 

Przykładem takich działań jest obszar po kopalni odkrywkowej Jóźwin IIA, która została 

przekształcona w Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie (40 ha, z czego 10 ha to 

zbiornik wodny). Podobna inwestycja w gminie Kleczew obejmowała odkrywkę Kazimierza Północ. Po 

kopalni odkrywkowej Kazimierz Południe powstało boisko sportowe, strzelnica oraz teren dla 

Aeroklubu Konińskiego do m.in. lotów szybowcami i skoków spadochronowych.  

Zalesianie umożliwia ochronę zwałowisk przed erozją, a jednocześnie przyczynia się do usprawnienia 

procesów glebotwórczych i stabilizacji skarp zwałowiska. Dlatego ten kierunek jest stosowany dla 

różnych typów hałd pogórniczych. W procesie zalesiania istotny jest dobór gatunków drzew i krzewów 

oparty na gatunkach lasotwórczych (dąb szypułkowy, jesion wyniosły, buk wyniosły). Jednym z 

przykładów jest zwałowisko zewnętrzne kopalń odkrywkowych Adamów i Bogdałów, które tworzy 

wysoczyznę (ok. 413) wznoszącą się ok. 40 m nad powierzchnię terenu. Po zakończeniu rekultywacji 

grunty wracają do Lasów Państwowych26. 

Rekultywacja na cele rolnicze dominowała w poprzednich latach i była związana z właściwościami 

nadkładu (szara glina). Odbywa się w oparciu o dedykowaną metodę wymagającą selektywnego 

składowania warstw nadkładu. Wymaga również szeregu środków technicznych, technologicznych i 

agrotechnicznych. Tereny rolnicze utworzono m.in. na terenach kopalń odkrywkowych Gosławice, 

Jóźwin, Kazimierz, Pątnów i Lubstów. Na nowych polach uprawnych można uprawiać pszenicę, 

buraki, rzepak, słonecznik czy kukurydzę. 

W przypadku pozostałych stosowanych kierunków rekultywacji kopalni Adamów realizowanym 

kierunkiem jest wykorzystanie terenów zrekultywowanych pod rozwój energetyki z odnawialnych 

źródeł energii: farmy wiatrowej w gminie Przykona o mocy 31,05 MW oraz trwającej 70 Farma 

fotowoltaiczna MWp na 100-hektarowej działce w gminie Brudzew, Janiszewo (realizacja projektu 

10.2021). 

3.3.3 Wnioski 

Poniżej przedstawiono główne wnioski płynące z przeprowadzonych analiz:  

 
24 K., Fagiewicz Tereny pogórnicze jako typ krajobrazu turystyczno -docelowego, Problemy Ekologii Krajobrazu/ Problems of  

Landscape Ecology, 2009, Vol. XXV. 95-103. 
25 D.Orlikowski, L. Szwed, Zagospodarowanie terenów pogórniczych KWB „Adamów” SA w krajobrazie Turku przed i po 
działalności górniczej, Górnictwo i Geoinżynieria/Mining and Geoengineering, Rocznik35, Zeszyt 3, 2011 
26 K., Fagiewicz Tereny pogórnicze jako typ krajobrazu turystyczno -docelowego, Problemy Ekologii Krajobrazu/ Problems of  
Landscape Ecology, 2009, Vol. XXV. 95-103. 
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• rekultywacja terenów zdegradowanych prowadzona jest w całości przez KWB ZE PAK S.A. w 

porozumieniu z władzami lokalnymi, 

• górnictwo odkrywkowe, mimo niezaprzeczalnego negatywnego oddziaływania na środowisko, 

umożliwia uzyskanie nowych walorów przyrodniczych i nowych warunków jego ochrony (od 

monokultury rolniczej, przez dewastację środowiska, po np. obszary cenne przyrodniczo 

wspierające rozwój i poprawę bioróżnorodności lokalnych warunków klimatycznych), 

• rekultywacja terenów pogórniczych przez kopalnie ZE PAK SA odbywa się wielokierunkowo, w 
zależności od rodzaju przekształcenia; stosowane kierunki rekultywacji to leśnictwo 

(zwałowiska i ich skarpy), rolnictwo (górna warstwa gleby), wodne (doły), rekreacja i inne 

kierunki np. energetyka, 

• realizowane projekty rewitalizacyjne, ze względu na specyfikę województwa związaną ze 
zjawiskiem suszy w regionie, rozwijają kierunek wodny, który łączy wiele funkcji: przyrodniczą, 

rekreacyjną, retencyjną, przeciwpożarową i skutkuje powstaniem nowego układu 

hydrograficznego obszaru górnictwa węgla kamiennego, 

• współpraca ZE PAK S.A. z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej na rzecz realizacji 
kierunku rewitalizacji wód daje szansę na wypracowanie optymalnego sposobu kształtowania 

zlewni wód powierzchniowych i zwiększenia retencji we wschodniej Wielkopolsce,  

• zrekultywowane tereny zdegradowane z udziałem ostatecznych interesariuszy umożliwiają 

uzyskanie atrakcyjnego sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenów zdegradowanych, 

w tym poprawy jakości życia i rozwoju turystyki w JST. Wyjątkiem jest Zbiornik Gajówka, 

zbiornik sedymentacyjny nieczynnej już Elektrowni Adamów, który stwarza duże zagrożenie 

(ok. 12 pH wody) i mimo restrykcji spółki stał się atrakcją turystyczną (w prasie określany jako: 

„Polskie Malediwy „Wielkopolskie Karaiby”, „Lazurowe jezioro”),  

• w ostatnim czasie realizowany jest również kierunek energetyczny, na terenie dawniej 

zajmowanym przez KWB Adamów, w ramach którego rozwijane są projekty rozwoju OZE,  

• wielkoobszarowe obszary zdegradowane dają szansę na realizację dużych projektów w skali 
regionalnej oraz przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego ośrodków 

subregionalnych i lokalnych. 
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4 Plan działania dla   
Funduszu 
Sprawiedliwej  
Transformacji
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 Rodzaje działań 

W głównych wnioskach z diagnozy podkreślono, że proces transformacji w Wielkopolsce wymaga różnych 

działań łagodzących negatywne społeczno-gospodarcze i przestrzenno-środowiskowe skutki likwidacji kopalń. 

Poniższa tabela przedstawia proponowane priorytety i kierunki interwencji odpowiadające potrzebom 

rozwojowym regionu: 

Natura problemu Problem do rozwiązania 

/ potrzeba rozwojowa 

Priorytety / kierunki interwencji 

Społeczny Wysoka stopa bezrobocia Wszystkie działania współfinansowane z FST powinny mieć na 

celu tworzenie nowych, wartościowych miejsc pracy. Wsparcie 

powinno w szczególności trafić do firm z sektora MSP, 

ponieważ ich rozwój przyczyni się do powstania nowych miejsc 

pracy. 

Społeczny Niskie przeciętne zarobki 

pracowników w 

subregionie 

Przeciętne wynagrodzenie w subregionie konińskim jest 

znacznie niższe od przeciętnego wynagrodzenia dla Polski 

ogółem, od 75% do 88% w porównaniu z Polską (w zależności 

od powiatów). Należy dołożyć starań, aby nowo tworzone 

miejsca pracy były wysokiej jakości i zapewniały wyższy poziom 

dochodów członkom społeczności lokalnej, przyczyniając się do 

poprawy standardu życia. 

Społeczny Konieczność 

przygotowania działań 

podnoszących kwalifikacje 

i przekwalifikowujących 

dla bezrobotnych 

Znalezienie pracy przez osoby, które utraciły dotychczasową 

pracę z powodu transformacji, będzie możliwe dzięki 

programom szkoleniowym, rozwojowi umiejętności, kompetencji 

i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w innych branżach 

(w tym w szczególności sprzyjających wdrażaniu założeń 

Zielonego Ładu). 

Społeczny Struktura umiejętności i 

kwalifikacji nieadekwatna 

do potrzeb rynku pracy 

Dominacja zakładów pracy związanych z przemysłem 

wykształciła w społeczności lokalnej specyficzną strukturę 

umiejętności i kwalifikacji. W dobie transformacji w kierunku 

gospodarki neutralnej dla klimatu i istotnych zmian związanych 

z rynkiem pracy umiejętności te nie spełniają obecnie 

oczekiwań potencjalnych pracodawców. Dlatego należy dążyć 

do zdobycia kwalifikacji do pracy w najbardziej 

perspektywicznych branżach. 

Gospodarczy Niski poziom 

przedsiębiorczości 

Liczba przedsiębiorstw w przeliczeniu na liczbę ludności 

wskazuje na stosunkowo niski poziom przedsiębiorczości wśród 

społeczności lokalnej. Jej rozwojowi mogą sprzyjać działania 

mające na celu wspieranie zakładania własnego biznesu, w tym 

inkubatorów przedsiębiorczości czy instytucji otoczenia biznesu.  

Gospodarczy / 

energetyczny 

Negatywny wpływ 

regionalnej gospodarki na 

środowisko 

Gospodarka niskoemisyjna wymaga nowoczesnych, 

innowacyjnych rozwiązań zarówno w MSP, jak i dużych 

podmiotach. Wsparcie powinno obejmować inwestycje celowe, 

zgodne z lokalnym potencjałem w zakresie rozwoju 

infrastruktury B+R, rozwój konsorcjów przemysłowo-naukowych 

oraz prowadzenie prac badawczych wraz z ich wdrożeniem. 

Gospodarczy Niski poziom 

innowacyjności 

Relatywnie niski poziom innowacyjności firm z sektora MSP jest 

rezultatem tradycyjnej struktury gospodarczej opartej na 

przemyśle wydobywczym. Należy podjąć działania wspierające 

MSP w tworzeniu innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań. 
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Przestrzenny Obecność 

zdegradowanych terenów 

przemysłowych 

W celu przywrócenia potencjału gospodarczego, społecznego i 

środowiskowego obszarów zdegradowanych oraz zwiększenia 

spójności terytorialnej wsparcie powinno być ukierunkowane na 

działania związane z rekultywacją, remediacją, regeneracją, 

renaturyzacją, odkażaniem, gospodarką odpadami 

poprzemysłowymi oraz zagospodarowaniem terenu i obiektów 

przemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych. 

Gospodarczy / 

energetyczny 

Wysoki poziom 

wykorzystania 

konwencjonalnych źródeł 

energii 

Jak najszersze wykorzystanie ekologicznych źródeł energii 

powinno mieć na celu zmniejszenie śladu węglowego 

gospodarki regionu. 

 

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to szansa na kompleksowe podejście do transformacji, pozwalające na 

zmniejszenie zdiagnozowanych deficytów. Oczywiście Fundusz nie będzie w stanie pokryć wszystkich potrzeb 

subregionu związanych z transformacją, dlatego ważne jest, aby projekty realizowane z dofinansowaniem FST 

były komplementarne z ogólnymi kierunkami interwencji i działań podejmowanych z wykorzystaniem innych 

instrumentów finansowych.  

Podejmowane działania powinny dotyczyć wybranych obszarów polityki publicznej, takich jak: 

• transformacja gospodarcza i energetyczna 

• transformacja społeczna 

• transformacja przestrzenna i środowiskowa 

Transfromacja gospodarcza i energetyczna – gospodarka zeroemisyjna obiegu zamkniętego 

Kluczowe inicjatywy w zakresie transformacji gospodarczej i energetycznej subregionu konińskiego dotyczyć 

będą gospodarki bezemisyjnej i o obiegu zamkniętym. 

Kluczowe działania w aspekcie gospodarczym będą ukierunkowane na zrównoważoną środowiskowo 

dywersyfikację gospodarki, wzrost przedsiębiorczości oraz zwiększenie skali i liczby inwestycji zgodnych z 

inteligentnymi specjalizacjami regionu, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Aby osiągnąć ten cel, należy wspierać 

przedsiębiorczość, zwłaszcza w zakresie prowadzenia prac B+R, m.in. wspieranie różnych mechanizmów i 

programów finansowania związanych z otwartymi innowacjami. B+R odgrywają kluczową rolę w rozwoju 

gospodarki opartej na wiedzy, a zmiany, przed którymi stoi region, dają przedsiębiorcom wiele możliwości do 

zaangażowania się w B+R i podniesienia poziomu ich innowacyjności (np. w obszarze e-mobilności, Przemysłu 

4.0, IoT (Internetu rzeczy), logistyki i wielu innych) oraz wdrażania rozwiązań mających na celu redukcję emisji 

i ochronę zasobów. 

Rolę facylitatorów wzrostu przedsiębiorczości i poziomu innowacyjności pełnić będą instytucje publiczne oraz 

instytucje otoczenia biznesu, które powinny świadczyć stosunkowo szeroką gamę usług proinnowacyjnych dla 

przedsiębiorstw. Potencjalnie instytucje publiczne powinny rozważyć rozwój regionalnych parków naukowo-

technologicznych, hubów przemysłowych/innowacyjnych itp., które pełniłyby rolę lokalnych animatorów 

przedsiębiorczości. Wzrost aktywności i liczby przedsiębiorstw będzie z kolei wiązał się ze wzrostem 

zatrudnienia, co potencjalnie rozwiąże problemy związane z likwidacją kopalń węgla brunatnego i elektrowni.  

Jeśli chodzi o transformację energetyczną, aby subregion koniński osiągnął neutralność klimatyczną, powinien 

zostać poddany rewolucji energetycznej, a nie ewolucji. Takie podejście zaowocuje podniesieniem jakość życia 

mieszkańców i przekształci region w pożądane miejsce do życia. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest podjęcie 

działań zmierzających bezpośrednio do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprzez wyłączanie elektrowni i 
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pieców na węgiel kamienny i brunatny, poprawę efektywności energetycznej w energetyce, przemyśle, 

budownictwie, transporcie i rolnictwie, a także poprzez znaczne zwiększenie wykorzystania neutralnych dla 

klimatu źródeł energii oraz przyjęcie modeli i rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym. Tak radykalne 

zmiany wpłyną także na wiele innych wymiarów, m.in. konieczny będzie rozwój łańcucha logistycznego 

produktów i usług o zerowej emisji i zasobooszczędności, co będzie wymagać od wielu firm zmiany modeli 

działania z liniowego na cyrkularny. 

Rozwój zasobooszczędnych technologii na podstawie odnawialnych źródeł energii jest nie tylko środkiem do 

osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale także przyczynia się do racjonalnego zużycia energii. Oczekuje się, 

że wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w regionie będzie pochodził z energii wiatrowej, słonecznej i 

geotermalnej, a także biogazu i biomasy. Produkcja energii powinna być zdywersyfikowana, rozproszona i 

nastawiona na oszczędność i efektywność energetyczną – prowadzona zarówno w zakładach OZE, jak i w 

mikroinstalacjach przez indywidualnych prosumentów, klastry i spółdzielnie energetyczne. Wsparcie takich 

przedsięwzięć będzie kluczowym krokiem w kierunku transformacji energetycznej subregionu.  

Dekarbonizacja sektora energetycznego będzie wymagać zamknięcia niektórych obiektów (Elektrowni 

Pątnów), podczas gdy inne mogą zostać przekształcone w obiekty zasilane energią odnawialną (Elektrownia 

Konin). Potencjalnie wodór mógłby stanowić solidną bazę do takiej transformacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę 

rozwój technologiczny w zakresie produkcji zielonego wodoru z energii słonecznej i wiatrowej. Takie podejście 

pozwoli zachować tradycję regionu związaną z energetyką. 

Zmiany w strukturze miksu energetycznego będą również potencjalnie wymagać modernizacji infrastruktury 

elektrycznej, w celu zapewnienia bezpiecznego i stabilnego dostępu do energii elektrycznej na podstawie 

nowych modeli biznesowych takich jak m.in. spółdzielnie energetyczne. Różne elementy infrastrukturalne 

obecnej sieci różnią się wiekiem, rodzajem lub możliwościami przesyłowymi i nie są w stanie sprostać 

technologiom stosowanym w produkcji zielonej energii lub ich wymaganiom. Systemy dystrybucji energii będą 

również wymagały inwestycji w celu spełnienia specyfikacji technicznych m.in. dla rozwoju e-mobilności. W 

szczególności konieczna jest przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia, głównie w gminach wiejskich i 

mniejszych miejscowościach, a także budowa dedykowanych sieci niskiego napięcia do zasilania punktów 

ładowania pojazdów elektrycznych w większych aglomeracjach miejskich. Dodatkowo relatywnie niższa (niż w 

przypadku energii z paliw kopalnych) niezawodność zielonej energii wymagać będzie również inwestycji w 

rozwój magazynów energii i systemów zarządzania energią. 

Ponadto znaczna ilość energii wykorzystywana jest nieefektywnie ze względu na stosunkowo niską 

efektywność energetyczną budynków. Należy podejmować różne działania, aby zwiększyć efektywność 

energetyczną budynków, zapewnić dostęp do systemu centralnego ogrzewania (z wykorzystaniem ciepła 

wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii) jak największej liczbie budynków, a wreszcie - wymianę starych 

źródeł ciepła na nowoczesne, spełniając normy środowiskowe (w przypadku budynków, których podłączenie do 

instalacji centralnego ogrzewania nie jest możliwe). Takie podejście nie tylko pozwoli na potencjalne 

zmniejszenie nadmiernego zużycia energii, ale także pozwoli mieszkańcom na ponoszenie niższych kosztów 

energii. Zmniejszone zanieczyszczenie powietrza będzie również czynnikiem wzmacniającym jakość życia 

lokalnych społeczności. 

Oznacza to, że równolegle do działań skierowanych do „przemysłu” wymagana będzie zmiana nastawienia 

mieszkańców i zachowań konsumenckich (np. upowszechnienie prosumentyzmu energetycznego, preferencje 

dla zrównoważonych produktów i usług). Wysiłki na rzecz promocji zielonej energii i związanych z nią korzyści 

odegrają istotną rolę w zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza związanego z działalnością człowieka, m.in. 

spowodowanego środkami transportu indywidualnego. Głównym czynnikiem sprzyjającym zwrotowi w kierunku 

e-mobilności i przejściu z tradycyjnych samochodów na elektryczne będzie elektryczny transport publiczny i 

rozwój powiązanej architektury (m.in. stacje ładowania). 
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Ułatwienie przyjęcia powyższych działań w istotny sposób przyczyni się do przekształcenia polityki 

energetycznej subregionu konińskiego, świadomości oraz wspomoże ochronę zasobów naturalnych i 

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza związanego z energią. 

Transformacja społeczna – aktywizacja społeczności lokalnej 

Aby ułatwić transformację gospodarczą subregionu, potrzebuje on stosunkowo szeroko rozumianej aktywizacji 

społeczności lokalnej. 

W związku z zamknięciem zakładów ZE PAK – jednego z największych pracodawców, a także z uwagi na 

deficyty zawodowe, kluczowe będzie podniesienie umiejętności i kwalifikacji okolicznych mieszkańców poprzez 

zapewnienie dostępu do różnych możliwości uczenia się przez całe życie. Ponadto edukacja powinna być 

dostosowana do rzeczywistych potrzeb lokalnego rynku pracy. Czynnikiem istotnie wpływającym na stopę 

bezrobocia i rozwój subregionu będzie edukacja dopasowana do potrzeb gospodarki, koncentrująca się na 

obszarach o kluczowym znaczeniu subregionalnym. Rozwój wykwalifikowanych pracowników będzie wymagał 

kompleksowego podejścia do systemu oświaty i powinien być rozważany już od edukacji przedszkolnej w celu 

zapewnienia kompetencji pozwalających na włączenie społeczne, samorealizację i rozwój osobisty, a także 

merytorycznych. 

Dodatkowo należy rozwijać system poradnictwa edukacyjno-zawodowego, który będzie odgrywał kluczową rolę 

zwłaszcza we wczesnych fazach transformacji gospodarczej. Doradcy będą mogli wesprzeć osoby w wyborze 

odpowiedniej kariery zawodowej w przypadku zamykania zakładów pracy związanych z gospodarką 

wysokoemisyjną. W ramach tego typu działań również samorządy mogłyby tworzyć programy szkoleniowe lub 

stypendia we współpracy z branżami, aby sterować rozwojem zawodów i profili poszukiwanych przez 

pracodawców. 

Od ponad dwóch dekad wzrasta popularność szkolnictwa wyższego w całej Polsce, co skutkuje deficytami 

pracowników zawodowych. Dlatego szczególnie w subregionach o wysokim zatrudnieniu w sektorze przemysłu 

należy podjąć działania na rzecz zwiększenia popularności kształcenia zawodowego, przyczyniając się do 

wzrostu liczby wykwalifikowanych specjalistów. Z kolei w zakresie szkolnictwa wyższego – szczególny nacisk 

należy położyć na wspieranie uczelni w budowaniu wartości subregionalnej, nowatorskimi metodami 

kształcenia na kierunkach i specjalnościach o największych perspektywach dla możliwości pracy w regionie.  

Oprócz transformacji społecznej związanej z transformacją gospodarki, ważnym narzędziem wspierającym 

mieszkańców subregionu w adaptacji do nowego, zmieniającego się otoczenia będzie ich aktywizacja 

społeczna i zaangażowanie w społeczności lokalne. Zwiększenie ich zaangażowania w społeczności lokalne 

przełoży się na zapobieganie wykluczeniu, wzrost dostępu do informacji i wiedzy, wzajemne zaufanie i 

tolerancję. Inicjatywy te będą miały również bezpośredni wpływ na rynek pracy, gdyż rozwijana będzie 

współpraca i komunikacja między jednostkami lub społecznościami lokalnymi, a także wzrośnie wymiana 

informacji. Potencjalnie w tę kwestię mogą być zaangażowane również organizacje pozarządowe, które często 

inicjują różnego rodzaju inicjatywy. 

Ponadto wraz z transformacją gospodarki subregionu istnieje zagrożenie wzrostu bezrobocia. W celu 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób, które straciły pracę w wyniku transformacji energetycznej, 

polityka społeczna subregionu powinna mieć specjalną agendę skierowaną do poszczególnych osób i ich 

rodzin, które doświadczyły takiej sytuacji. Równolegle podobna polityka i program powinny być skierowane do 

osób starszych, ponieważ zmienia się sytuacja demograficzna subregionu. Osobom starszym należy zapewnić 

szereg specjalnych udogodnień i porad, aby móc otrzymać wsparcie, zapobiegać wykluczeniu oraz zachować 

aktywność społeczną, fizyczną i psychiczną. 

Wreszcie, wszystkie wyżej wymienione aspekty transformacji społecznej dotyczą również po części opieki 

zdrowotnej. To zdrowie często determinuje zdolność jednostki do pracy, określa jakość kapitału ludzkiego czy 

jakość życia, a wszystkie te aspekty są również uzależnione od warunków klimatycznych i środowiskowych. 
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Biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa, jakość środowiska oraz potencjalne problemy społeczne, które 

mogą wystąpić w okresie transformacji, kluczowe będzie zaplanowanie i podjęcie poważnych działań mających 

na celu diagnostykę i profilaktykę chorób, a także dostępność świadczeń zdrowotnych i opieki długoterminowej 

(ze szczególnym uwzględnieniem geriatrii). Widać duży potencjał w zakresie telemedycyny, która może 

poprawić zarządzanie czasem i alokację zasobów ludzkich świadczeniodawców opieki zdrowotnej bez 

znaczącego wzrostu bazy kosztowej. 

Transformacja przestrzenna i środowiskowa – zintegrowana przestrzeń wysokiej jakości 

Ponieważ środowisko subregionu konińskiego jest na wielu obszarach zdewastowane przez odkrywkowe 

wydobycie węgla brunatnego, należy dążyć do przywrócenia naturze zniszczonych obszarów – zintegrowania 

i przekształcenia zniszczonych obszarów w przestrzeń wysokiej jakości. Rewitalizacja takich obszarów 

może skutkować zwiększeniem bioróżnorodności subregionu, zwiększeniem pochłaniania CO2, a także 

stworzy możliwości rozwoju systemów retencji wody, co poskutkuje rekultywacją walorów hydrologicznych 

subregionu (m.in. poprzez likwidację kraterów depresyjnych). W ten sposób bezpośrednio zapobiegnie dalszym 

zmianom mikroklimatu we względnej bliskości kopalń. 

Ponadto rewitalizacja terenów pogórniczych przyniesie korzyści nie tylko środowisku, ale także rolnictwu (np. 

wzrost produkcji roślinnej) i może przyczynić się do rozwoju turystyki regionalnej (np. sporty wodne na 

sztucznych jeziorach). Co ważne, nie wszystkie kopalnie odkrywkowe muszą być przywracane do środowiska, 

gdyż niektóre z terenów mogą potencjalnie stanowić świetne tereny pod nową infrastrukturę związaną z 

odnawialnymi źródłami energii. 

Pod względem innych czynników przestrzennych transformacja gospodarki i zmiany w strukturze zatrudnienia  z 

pewnością będą wymagały przeprojektowania systemu transportu publicznego (poza przejściem na e-

mobilność). Zmienią się codzienne dojazdy byłych pracowników kopalń, potencjalnie zmieniając obciążenie 

poszczególnych środków transportu i prowadząc do nieefektywności. Korekta rozkładów może z kolei 

prowadzić do konieczności zmiany rzeczywistych tras komunikacji miejskiej, skutkując innymi zmianami 

przestrzennymi (np. potrzebą nowej infrastruktury drogowej). Ponadto tereny rekultywowane jako tereny 

pogórnicze mogą również wymagać rozbudowy dodatkowej infrastruktury i szlaków komunikacyjnych. Zmiany 

w jednym aspekcie systemu transportowego mogą prowadzić do zmian w innym (np. nie tylko w zakresie tras, 

ale także popytu na określone usługi transportowe), dlatego potencjalnie cały system transportowy subregionu 

konińskiego może wymagać dodatkowego planowania (drogowej, kolejowej i innej infrastruktury transportowej) 

w celu stworzenia jednego, spójnego, efektywnego i ekologicznego ekosystemu transportowego.  

Podsumowanie 

Każdy z wyżej wymienionych obszarów interwencji dotyczy przynajmniej jednego zidentyfikowanego problemu, 

a razem obszary te w sposób kompleksowy odnoszą się do wszystkich zidentyfikowanych głównych wyzwań 

związanych ze sprawiedliwą transformacją w Wielkopolsce. Relacje między wyzwaniami a określonymi 

obszarami interwencji przedstawia poniższa tabela: 
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Obszar interwencji 

 

Zidentyfikowany problem 

Transformacja 

gospodarcza i 

energetyczna 

Transformacja 

społeczna 

Transformacja 

przestrzenna i 

środowiskowa 

I II III 

I 
Wysoka stopa bezrobocia 

X X  

II 
Niskie przeciętne zarobki pracowników w 

subregionie X X  

III 
Konieczność przygotowania działań 

podnoszących kwalifikacje i 

przekwalifikowujących dla bezrobotnych 

 X  

IV 
Struktura umiejętności i kwalifikacji 

nieadekwatna do potrzeb rynku pracy  X  

V 
Niski poziom przedsiębiorczości 

X   

VI 
Negatywny wpływ regionalnej gospodarki 

na środowisko X  X 

VII 
Niski poziom innowacyjności 

X   

VIII 
Obecność zdegradowanych terenów 

przemysłowych   X 

IX 
Wysoki poziom wykorzystania 

konwencjonalnych źródeł energii   X 

 

 

 Założenia dla mapy drogowej wdrażania FST 

Szczegółowy sposób wdrażania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w poszczególnych regionach 

węglowych zostanie opisany w Terytorialnych Planach Sprawiedliwej Transformacji przygotowanych przez 

lokalne Urzędy Marszałkowskie. Mapa drogowa FST powinna uwzględniać szereg uwarunkowań 

zewnętrznych, w tym w szczególności: 

• plan restrukturyzacji i likwidacji poszczególnych kopalń wraz z planem zwolnień, 

• decyzję w sprawie ostatecznego kształtu modelu zarządzania FST w Polsce oraz podziału kompetencji i 

odpowiedzialności pomiędzy podmiotami szczebla centralnego i regionalnego (oraz lokalnego),  

• harmonogram projektów strategicznych o charakterze horyzontalnym, które co do zasady stanowią 

element Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji, 

• regulacje dotyczące wydatkowania środków z Funduszy Europejskich, w tym wdrożenie zasad n+2, n+3 

itd. 

Ponadto szczegółowy plan realizacji FST powinien uwzględniać specyficzne dla regionu (wewnętrzne) 

uwarunkowania, takie jak konieczność zapewnienia spójności z projektami rozwojowymi finansowanymi ze 
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źródeł innych niż FST, zależności pomiędzy poszczególnymi projektami, intensywność określonych sk utków 

transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, oczekiwania regionalnych i lokalnych interesariuszy, 

które należy bezwzględnie uwzględnić przy projektowaniu ostatecznego planu działań.  

Jednak w chwili obecnej nie wszystkie czynniki zewnętrzne zostały w pełni zdefiniowane, a uwarunkowania 

wewnętrzne dotyczą szerokiego kontekstu prowadzonej przez samorząd województwa polityki rozwoju. 

Dlatego w niniejszym opracowaniu skupiono się na przedstawieniu głównych założeń realizacji FST w polskich 

regionach węglowych, stanowiących fundamenty mapy drogowej, która powinna być dalej rozwijana w 

przyszłości przez Instytucję Zarządzającą i (jeśli planowane) Instytucje Pośredniczące.  

Harmonogram i priorytety 

Ogólny harmonogram wdrażania Funduszu powinien co do zasady zależeć od harmonogramu zamykania 

kopalń, skutkującego utratą miejsc pracy na lokalnym rynku. Działania łagodzące społeczno-gospodarcze oraz 

środowiskowe i przestrzenne skutki transformacji powinny podążać za okolicznościami wyraźnie wpływającymi 

na wzrost natężenia problemów pojawiających się w społeczności lokalnej.  

W subregionie konińskim kopalnie węgla brunatnego są zamykane stopniowo od kilku lat. Ponadto plan 

zamknięcia na najbliższe lata zakłada zamknięcie kopalni odkrywkowej Jóźwin do końca 2021 roku; kopalnia 

odkrywkowa Drzewce zostanie zamknięta do końca 2022 roku, a kopalnia odkrywkowa Tomisławice do końca 

2030 roku. 

Mając na uwadze, że wiele negatywnych aspektów zidentyfikowanych w fazie diagnozy jest obecnych w 

subregionie konińskim od lat (m.in. stosunkowo słaba aktywność gospodarcza regionu), aby zapobiec 

pogłębieniu się tych problemów, region wymaga interwencji ze środków FST. Głównym założeniem mapy 

drogowej wdrażania Funduszu powinno być jak najszybsze działanie. Pierwsze nabory wniosków o 

dofinansowanie w trybie konkursowym powinny zostać ogłoszone jak najszybciej, potencjalnie na początku 

2022 r., wraz z uruchomieniem środków z FST. Harmonogram wydatków nie jest w pełni uzależniony od 

zamykania kopalń, ponieważ środki będą przeznaczone na przeciwdziałanie wystąpieniu potencjalnych 

negatywnych skutków przed zamknięciem kopalń. 

Dlatego w pierwszej kolejności zaleca się realizację projektów długofalowych, które ze względu na swoją 

specyfikę przynoszą efekty dopiero po pewnym czasie. Może to być związane z długim procesem 

inwestycyjnym (np. projekty infrastrukturalne) lub przynoszącym korzyści dopiero po upływie czasu (np. 

szkolenia bezrobotnych, których efektem ma być aktywizacja zawodowa i docelowo podjęcie pracy). W 

niniejszym opracowaniu zaproponowano cztery etapy wdrażania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w 

subregionie konińskim: 
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Należy podkreślić, że przydzielony poziom priorytetu ma pomóc w przygotowaniu szczegółowego 

harmonogramu naboru wniosków projektowych poprzez zaplanowanie kolejności działań. Nie oznacza to 

jednak, że niektóre projekty są uważane za ważniejsze od innych. Innymi słowy, przyznany priorytet nie 

oznacza, że operacje oznaczone jako „umiarkowany priorytet” nie są istotne z punktu widzenia realizacji celów 

sprawiedliwej transformacji. Wskazuje się jedynie, że można je przeprowadzić później.  

Wymiar terytorialny 

Co do zasady przyjmuje się, że poszczególne projekty powinny być dozwolone w całym subregionie NUTS-3 

Koniński. Ogłaszanie naboru wniosków w trybie konkursowym powinno charakteryzować się powszechnym 

dostępem i równymi szansami dla potencjalnych beneficjentów. Dlatego też rekomenduje się, aby większość 

przedsięwzięć była skierowana do całego subregionu konińskiego (i ewentualnie – miasto Konin oraz powiaty 

koniński, słupecki, kolski i turecki). Jednak niektóre projekty mogą być dedykowane beneficjentom z 

konkretnych gmin lub obszarów, jeśli istnieją ku temu wystarczające przesłanki. Przykładowo, nabór wniosków 

o dofinansowanie projektów rewitalizacji wielorodzinnych zabytkowych budynków mieszkalnych powinien być 

skierowany do gmin miejskich i miejsko-wiejskich, gdyż – z reguły – rewitalizacja jest procesem zachodzącym 

w miastach, a nie na obszarach wiejskich. W celu zachowania przejrzystości decyzja o ograniczeniu 

terytorialnym potencjalnych beneficjentów powinna być przekazana z dużym wyprzedzeniem wraz z 

uzasadnieniem takiego ograniczenia. 

Przykładowe typy beneficjentów 

Katalog potencjalnych beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z Funduszu Sprawiedliwej 

Transformacji jest szeroki. Wynika to z: kluczowej roli działań podejmowanych w ramach Funduszu w 

tworzeniu zrównoważonych społeczności lokalnych; znaczenia zmian społecznych i środowiskowych, jakie 

niesie realizacja FST, a także licznego grona interesariuszy, w tym z jednej strony dużych podmiotów 

publicznych, a z drugiej – indywidualnych członków społeczności lokalnej. 

Poszczególne rodzaje działań, w zależności od ich specyfiki i oczekiwanych efektów, będą dedykowane 

różnym grupom potencjalnych beneficjentów. Poniżej znajduje się lista różnych grup (z przykładami); jednak 

tego katalogu nie można uznać za zamknięty: 

• jednostki administracji centralnej – w tym w szczególności ministerstwa prowadzące strategiczne, 
horyzontalne działania dotyczące wszystkich regionów węglowych w Polsce (np. Ministerstwo Aktywów 

Państwowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej),  

• przedsiębiorstwa państwowe – które co do zasady nie są naturalnym beneficjentem I filaru mechanizmu 
Sprawiedliwej Transformacji, ale ze względu na to, że po pierwsze – ich transformacja w największym 

stopniu przyczyni się do osiągnięcia neutralności klimatycznej, oraz po drugie – wśród posiadanych 

aktywów mają grunty wykorzystywanych do celów górniczych – ich zaangażowanie w realizację FST jest 

uzasadnione (np. ZE PAK, Spółka Restrukturyzacji Kopalń) a także podmioty prywatne (ZE PAK), 

• spółki komunalne – będące własnością województwa wielkopolskiego lub miast, odpowiedzialne m.in. za 

zaopatrzenie w media, zarządzanie budynkami użyteczności publicznej i mieszkaniami komunalnymi itp. 

(np. komunalne przedsiębiorstwa dostarczające energię i wodę),  

• samorząd – województwo, powiaty i gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie położone na obszarze 

wsparcia FST – w subregionie NUTS-3 Koniński, 

• Zrzeszenia przedsiębiorców, klastry, izby przemysłowo-handlowe itp. – w szczególności działające w 
sektorze okołogórniczym lub związane z konwencjonalnymi źródłami energii (np. poprzez łańcuch 

dostaw, wartość lub podwykonawstwo), 

• MSP - przedsiębiorstwa działające w subregionie, 

• Instytuty badawcze, think-tanki, uczelnie – w szczególności zajmujące się tematyką gospodarki 

neutralnej dla klimatu, 
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• Szkoły branżowe i instytucje szkoleniowe oraz instytucje rynku pracy,  

• Podmioty sektora pozarządowego – fundacje, stowarzyszenia, lokalne grupy działania, inne formy 
współpracy między członkami społeczności lokalnych, które świadczą o postawach obywatelskich w 

społeczności lokalnej i stymulują kapitał społeczny i ludzki.  

Główne grupy docelowe 

Choć grono potencjalnych beneficjentów jest szerokie, należy pamiętać, że beneficjenci zobowiązani są do 

prowadzenia projektów, których głównym i ostatecznym odbiorcą są członkowie społeczności lokalnych w 

regionach węglowych. To oni będą musieli zmierzyć się z negatywnymi skutkami transformacji w kierunku 

gospodarki neutralnej dla klimatu. Innymi słowy, projekty współfinansowane z Funduszu Sprawiedliwej 

Transformacji muszą przynosić realne korzyści lokalnym społecznościom i łagodzić skutki transformacji. 

Poniżej przedstawiono potencjalne główne grupy docelowe, należy jednak zauważyć, że można je definiować 

na różne sposoby (w zależności od preferencji decydenta przygotowującego program operacyjny realizujący 

FST): 

• Osoby zagrożone bezrobociem w wyniku likwidacji miejsc pracy związanych z energetyką 

konwencjonalną, 

• Osoby bezrobotne, które mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia na lokalnym rynku pracy,  

• Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 

• Osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (np. osoby niepełnosprawne), 

• Osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności ważnych z punktu widzenia lokalnego 

rynku pracy, 

• Dzieci i młodzież w procesie edukacji, które po ukończeniu studiów będą szukać pracy na lokalnym 

rynku pracy, 

• Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej, 

• Pracownicy firm z sektorów związanych z górnictwem i energetyką konwencjonalną.  

Oczekiwane rezultaty i przykłady działań 

W kolejnym rozdziale przedstawione zostaną potencjalne przedsięwzięcia i projekty, które mogą być 

dofinansowane z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, realizowane przez podmioty z subregionu 

konińskiego na drodze do neutralności klimatycznej. Opis każdego z nich zawiera informacje o przykładowych 

działaniach, które można przeprowadzić w ramach przedsięwzięcia. Oczywiście nie wyczerpują one wszystkich 

możliwości projektowych – zakres możliwości powinna ograniczać jedynie kreatywność potencjalnych 

beneficjentów (oczywiście o ile ich pomysły są zgodne z dokumentami wykonawczymi FST). Ponadto w opisie 

projektów wskazano również oczekiwane rezultaty – sposób, w jaki dane przedsięwzięcie przyczynia się do 

realizacji celów Sprawiedliwej Transformacji w Wielkopolsce. 

 Potencjalne przedsięwzięcia i projekty 

Poniżej opisano główne projekty, które przyczynią się do złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych i 

środowiskowo-przestrzennych związanych z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. 

Podzielono je na grupy odzwierciedlające główne cele strategiczne (rodzaje operacji) przedstawione na 

początku tego rozdziału. Należy zauważyć, że poniższa tabela zawiera jedynie przykłady działań, które mogą 

być inspiracją dla ostatecznego opracowania zasad realizacji FST w województwie wielkopolskim. Nie oznacza 

to, że katalog ten jest zamknięty, możliwe jest również prowadzenie innych, komplementarnych projektów, 

które przyczynią się do osiągnięcia celów sprawiedliwej transformacji. Każde z potencjalnych działań opisane 

jest na fiszce zawierającej kluczowe informacje.  
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Transfromacja gospodarcza i energetyczna – gospodarka zeroemisyjna obiegu zamkniętego 

1.1. Wsparcie dotacyjne na rozwój firm na wczesnym etapie 

Skrócony opis: 

Działanie ma na celu przede wszystkim intensyfikację zakładania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie oraz wzrost 
przedsiębiorczości mieszkańców regionu. Zwiększenie liczby MSP w regionie przyczyni się do powstania nowych miejsc 

pracy. 

Priorytet: 
 

Najwyższy priorytet 
Wymiar 
terytorialny: 

Cały subregion koniński, ze szczególnym 

uwzględnieniem powiatów oprócz 
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• MSP i przedsiębiorcy z subregionu 
konińskiego, 

• instytucje wsparcia biznesu, 
zapewniające finansowanie dla MSP 

Główne grupy 
docelowe: 

• pracownicy przedsiębiorstw z 
sektora MSP, 

• osoby aktywnie poszukujące pracy, 
które mogą znaleźć zatrudnienie w 

rozwijających się firmach. 

Przykładowe 
działania: 

• budowanie ekosystemu start-upów, 

• kompleksowe wsparcie powstawania firm typu start-up przez inkubatory innowacyjne i 
technologiczne, 

• akceleracja nowych przedsiębiorstw, 

• wsparcie za pomocą instrumentów kapitałowych spółek w początkowej fazie rozwoju, w 

szczególności powstałych na podstawie wdrożeń wyników prac B+R, 

• preferencyjne gwarancje / poręczenia za zobowiązania finansowe, m.in. kredyty lub pożyczki 
rozwojowe dla przedsiębiorców. 

Oczekiwane 

rezultaty: 

• zakładanie i dywersyfikacja nowych MSP, 

• opracowanie nowych rozwiązań w zakresie gospodarki cyfrowej i gospodarki o obiegu 
zamkniętym, 

• wzrost zatrudnienia w sektorze MSP, 

• wzrost przedsiębiorczości w regionie, 

• wzmocnienie współpracy instytucji otoczenia biznesu z MSP. 

 

1.2. Dotacje na rozwój przedsiębiorstw, w szczególności MSP, pod kątem dostosowania do 

zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych 

Skrócony opis: 

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji pozwala wspierać rozwój firm (MSP) poprzez udzielanie bezzwrotnych dotacji na 
określone cele, zgodne z założeniami transformacji. Projekty współfinansowane przez FST, realizowane przez firmy z 
sektora MSP, powinny koncentrować się na dywersyfikacji i modernizacji działań mających na celu dostosowanie do 
zmieniających się warunków rynkowych. 

Dodatkowym celem projektów realizowanych przez MSP powinien być rozwój działań prowadzących do tworzenia nowych 
miejsc pracy. 

Priorytet: 
 

Najwyższy priorytet 
Wymiar 

terytorialny: 

Cały subregion koniński, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatów oprócz 
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• MSP i przedsiębiorcy z subregionu 
konińskiego 

Główne grupy 
docelowe: 

• pracownicy przedsiębiorstw z 
sektora MSP. 

Przykładowe 
działania: 

• inwestycje w przedsiębiorstwach, w tym wdrażanie rozwiązań związanych z koncepcją Przemysłu 
4.0 i tworzenie nowych miejsc pracy, 

• inwestycje związane ze wspieraniem ekspansji międzynarodowej MSP z regionu. 

Oczekiwane • tworzenie i dywersyfikacja nowych MSP, 
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rezultaty: • opracowanie nowych rozwiązań w zakresie gospodarki cyfrowej i gospodarki o obiegu 
zamkniętym, 

• wzrost zatrudnienia w sektorze MSP, 

• wzrost przedsiębiorczości w regionie, 

• wzmocnienie współpracy instytucji otoczenia biznesu z MSP, 

• wzrost globalnej obecności lokalnych MSP, 

• dywersyfikacja rynków docelowych dla lokalnych MSP, skutkująca wzrostem przychodów. 

 

1.3. Wsparcie promocji subregionu konińskiego 

Skrócony opis: 

Wsparcie promocji subregionu konińskiego powinno umożliwić regionowi przyciągnięcie nowych inwestorów zagranicznych 

poszukujących atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych. Potencjalnie takie działania mogą bazować na obecności 
przedstawicieli regionu na kluczowych międzynarodowych imprezach targowych, związanych z branżami, z których region 
chciałby przyciągnąć inwestorów. 

Priorytet: 
 

Wysoki priorytet 
Wymiar 

terytorialny: 

Cały subregion koniński, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatów oprócz 
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• instytucje wsparcia biznesu, 

• samorządy lokalne, miejskie itp. 

Główne grupy 
docelowe: 

• mieszkańcy i przedsiębiorcy z 
subregionu konińskiego. 

Przykładowe 
działania: 

• organizacja imprez promujących potencjał gospodarczy i turystyczny regionu, 

• prezentacja potencjału gospodarczego i turystycznego regionu podczas wydarzeń krajowych i 

zagranicznych, 

• wsparcie współpracy przedsiębiorstw z subregionu, w szczególności z partnerami zagranicznymi, 
m.in. poprzez udział przedsiębiorców w zorganizowanych misjach gospodarczych. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• wzrost stopnia współpracy przedsiębiorstw z partnerami krajowymi i zagranicznymi, 

• wzrost stopy inwestycji i atrakcyjności turystycznej, 

• wzrost rozpoznawalności marki regionu, 

• zapobieganie wzrostowi bezrobocia w związku z zaprzestaniem działalności górniczej. 

 

1.4. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu 

Skrócony opis: 

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu przełoży się na wzrost wartości inwestycji krajowych i zagranicznych w regionie. 
To z kolei przełoży się na wzrost zatrudnienia, potencjalny wzrost płac i przyczyni się do rozwoju regionów. 

Priorytet: 
 

Najwyższy priorytet 
Wymiar 
terytorialny: 

Cały subregion koniński 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• samorządy lokalne, miejskie itp. Główne grupy 
docelowe: 

• mieszkańcy i przedsiębiorcy z 
subregionu konińskiego. 

Przykładowe 

działania: 

• wsparcie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

• tworzenie i zagospodarowywanie terenów inwestycyjnych (z ewentualnym wykorzystaniem 

istniejącej infrastruktury lub terenów pokopalnianych), 

• tworzenie centrów/usług do obsługi inwestorów i wsparcia inwestycji. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 

• rozwój regionalnych centrów/usług do obsługi inwestorów i wsparcia inwestycji. 
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1.5. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego 

Skrócony opis: 

Ponieważ rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze są już znaczącą specjalizacją regionalną (na podstawie zatrudnienia w 
tym sektorze), inwestycje w tym obszarze będą sprzyjać działaniom firm działających lokalnie w tej branży, a także 

wspierać ich dalszy rozwój i wzmacniać obecność na rynku przy jednoczesnym tworzeniu nowych miejsc pracy.  

Priorytet: 
 

Średni priorytet 
Wymiar 

terytorialny: 
Cały subregion koniński 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• rolnicy, 

• przedsiębiorstwa działające w 
rolnictwie i przetwórstwie rolno-
spożywczym. 

Główne grupy 
docelowe: 

• rolnicy, 

• przedsiębiorstwa działające w 
rolnictwie i przetwórstwie rolno-
spożywczym. 

Przykładowe 
działania: 

• modernizacja gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, mająca na celu 
podniesienie ich poziomu technologicznego i organizacyjnego, cyfryzację, obniżenie kosztów 
związanych z energią oraz dostosowanie technologii produkcji do wymagań polityki ochrony 

środowiska i klimatu, 

• wsparcie w tworzeniu i rozwoju lokalnych rynków rolnych i rolno-spożywczych, 

• rozwój spółdzielni rolniczych, grup producenckich i stowarzyszeń producentów, 

• wsparcie produkcji i dystrybucji produktów tradycyjnych, regionalnych, ekologicznych, 

• wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym, 

• usługi doradztwa rolniczego. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• wzrost konkurencyjności sektora, 

• wzrost dochodowości gospodarstw, 

• wzrost wykorzystania innowacyjnych technologii w gospodarstwach i wzrost jakości produkcji. 

 

1.6. Rozwój prac B+R, technologii i innowacji w nowej specjalizacji subregionu 

Skrócony opis: 

Działania będą skoncentrowane na rozwoju nowych specjalizacji subregionu, regionalnych inteligentnych specjalizacji, 
nowych trendach w gospodarce (m.in. robotyka i automatyka). Przedsiębiorstwa będą wykorzystywać potencjał jednostek 
zlokalizowanych w subregionie, jednak ze względu na niewielką liczbę jednostek naukowych i uczelni działających w 
subregionie istnieje możliwość włączenia do prac badawczych przez przedsiębiorców podmiotów spoza tego obszaru, w 

szczególności z województwa wielkopolskiego. 

Priorytet: 
 

Najwyższy priorytet 
Wymiar 

terytorialny: 
Cały subregion koniński 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• jednostki i konsorcja naukowe, 

• przedsiębiorstwa, 

• uczelnie, 

• konsorcja/partnerstwa przemysłowo-
naukowe. 

Główne grupy 
docelowe: 

• przedsiębiorcy, 

• studenci, doktoranci, naukowcy. 

Przykładowe 
działania: 

• rozwój infrastruktury B+R jednostek naukowych, przedsiębiorstw lub konsorcjów w kierunku 
gospodarki opartej na wiedzy, 

• wsparcie projektów/działań B+R, 

• wsparcie komercjalizacji wyników prac B+R poprzez dyfuzję wiedzy i technologii do gospodarki, 

• rozwój kadr B+R oraz rozwój współpracy pomiędzy różnego rodzaju podmiotami prowadzącymi 
prace B+R. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• wdrażanie nowych technologii i rozwiązań w przemyśle i usługach, 

• wzrost liczby MSP w zależności od innowacyjnych rozwiązań, 

• wzrost wskaźnika działalności B+R w przedsiębiorstwach, 

• wzrost współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. 
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1.7. Rozwój odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej i technologii wodorowych 

Skrócony opis: 

W oczekiwaniu na transformację region będzie zajmować się nie tylko aspektami gospodarczymi, ale także transformacją 
sektora energetycznego. W związku z tym konieczne jest wsparcie różnych inicjatyw mających na celu rozwój 

odnawialnych źródeł energii w regionie, systemów energetyki rozproszonej oraz technologii wodorowych w celu 
zwiększenia stopnia ich wykorzystania. 

Priorytet: 
 

Wysoki priorytet 
Wymiar 
terytorialny: 

Cały subregion koniński 

Przykładowi 

beneficjenci: 

• mieszkańcy regionu, 

• podmioty działające w regionie, 

• producenci energii, 

• samorządy lokalne, miejskie itp. 

Główne grupy 

docelowe: 

• mieszkańcy regionu, 

• podmioty działające w regionie, 

• producenci energii, 

• samorządy lokalne, miejskie itp. 

Przykładowe 
działania: 

• wspieranie rozwoju inicjatyw energetyki prosumenckiej, 

• tworzenie i wspieranie rozwoju klastrów i spółdzielni energetycznych, 

• rozwój biogazowni i mikroinstalacji, 

• wsparcie dla przedsiębiorstw produkujących urządzenia dla energetyki odnawialnej, 

• wsparcie dla firm produkujących rozwiązania magazynowania energii, 

• wsparcie rozwoju instalacji do produkcji zielonego wodoru i jego magazynowania, 

• rozwój sektora badawczego dla rozwoju technologii i rozwiązań wodorowych, 

• stworzenie klastra producentów zielonego wodoru, 

• wprowadzenie odnawialnych źródeł energii / transportu publicznego zasilanego wodorem wraz z 
niezbędnym wyposażeniem, 

• dostosowanie zaplecza technicznego do odnawialnych źródeł energii / pojazdów wodorowych, 

• budowa infrastruktury związanej z wodorem lub odnawialnymi źródłami energii do „tankowania” 
pojazdów. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

• popularyzacja energetyki odnawialnej i wykorzystania wodoru, 

• poprawa jakości powietrza, 

• dostarczanie energii podczas likwidacji elektrowni konwencjonalnych, 

• wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii, 

• wzrost liczby podmiotów wytwarzających energię. 

 

1.8. Wsparcie rozwoju bezemisyjnego transportu publicznego, energetyki, przemysłu i budownictwa 

Skrócony opis: 

Transport publiczny, będąc jednym z największych emitentów zanieczyszczeń, wymaga mechanizmów wsparcia, aby 
przekształcić się w bezemisyjny transport publiczny. Poza bezpośrednimi korzyściami takiej zmiany (np. poprawa jakości 
powietrza), przyniesie ona również wiele korzyści pośrednich, takich jak popularyzacja zielonego transportu i wzrost 
wykorzystania pojazdów elektrycznych, dzięki zwiększeniu świadomości mieszkańców. Wsparcie rozwoju energetyki 

zeroemisyjnej wpłynie bezpośrednio na tempo wdrażania i absorpcji technologii zeroemisyjnych, co wpłynie na znaczną 
poprawę jakości powietrza. Ponadto, ponieważ systemy grzewcze stosowane przez firmy i budynki prywatne są dużymi 
producentami różnego rodzaju pyłów i zanieczyszczeń powietrza, działania podejmowane w celu wymiany starych 
systemów grzewczych, zmniejszenia ubóstwa energetycznego i poprawy efektywności energetycznej również przełożą się 

bezpośrednio na redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz poprawa jakości powietrza. 

Priorytet: 
 

Wysoki priorytet 
Wymiar 
terytorialny: 

Cały subregion koniński, ze szczególnym 

uwzględnieniem powiatów oprócz 
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• mieszkańcy regionu, 

• przedsiębiorstwa, 

• wspólnoty i spółdzielnie 

Główne grupy 
docelowe: 

• lokalni mieszkańcy, 

• odbiorcy energii (indywidualni i 
podmioty gospodarcze) 
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mieszkaniowe, 

• firmy energetyczne, 

• przedsiębiorstwa transportu 
publicznego, 

• samorządy lokalne, miejskie itp. 

Przykładowe 
działania: 

• poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych, 

• montaż urządzeń zasilanych odnawialnymi źródłami energii, 

• zmniejszenie ubóstwa energetycznego poprzez termomodernizację, wymianę starych systemów 

ciepłowniczych, wsparcie socjalne, 

• rozwój doradztwa energetycznego, 

• poprawa efektywności cieplnej budynków, 

• popularyzacja inteligentnego budownictwa, 

• promocja wykorzystania bezemisyjnych i energooszczędnych środków transportu, 

• produkcja środków transportu wykorzystujących ogniwa wodorowe, 

• budowa adaptacji zaplecza technicznego do pojazdów elektrycznych, 

• rozwój infrastruktury do ładowania i tankowania pojazdów ekologicznych, 

• działania integrujące transport publiczny i poprawiające przepływ pasażerów, w tym rozwój 
węzłów przesiadkowych, 

• rozwój inteligentnych systemów transportowych, 

• tworzenie stref obniżonej emisji z transportu, 

• zastąpienie węgla w energetyce i ciepłownictwie neutralnymi dla klimatu nośnikami energii, 

• rozwój niskoemisyjnej kogeneracji i trigeneracji, 

• modernizacja i rozbudowa systemów dystrybucji ciepła i chłodu, 

• rozwój magazynów energii, 

• rozwój inteligentnych sieci energetycznych, 

• wdrażanie i promocja inteligentnych urządzeń pomiarowych, 

• rozbudowa i modernizacja sieci energetycznych w celu zapewnienia stabilnych dostaw energii i 
zmniejszenia strat przesyłowych. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów, 

• poprawa jakości powietrza, 

• poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie nadmiernego zużycia energii, 

• wzrost wykorzystania elektromobilności, 

• integracja różnych rodzajów transportu, 

• wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, 

• zmniejszenie strat w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych. 

 

1.9. Wsparcie mające na celu zwiększenie konkurencyjności w nowych specjalizacjach 

gospodarczych subregionu, wykorzystujących technologie cyfrowe 

Skrócony opis: 

Zeroemisyjna, zrównoważona nowoczesna gospodarka, będąc efektywną i przyjazną dla środowiska, wymaga od jej 

interesariuszy dostosowania się do zmian podyktowanych rozwojem technologicznym i stałego podnoszenia jej 
efektywności. W dzisiejszych czasach jednym z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie efektywności (na różnych 
poziomach – operacyjnym, finansowym itp.) jest wykorzystanie rozwiązań cyfrowych, które mogą automatyzować określone 
zadania, wspierać procesy decyzyjne na podstawie danych i dostosowywać przedsiębiorstwa do standardów rynkowych. 

Dzięki temu firma jest dobrze wyposażona i gotowa do konkurowania na rynku lokalnym i globalnym. 

Priorytet: 
 

Najwyższy priorytet 
Wymiar 

terytorialny: 
Cały subregion koniński 

Przykładowi 

beneficjenci: 

• przedsiębiorcy. 
Główne grupy 

docelowe: 

• przedsiębiorcy, 

• lokalni mieszkańcy, 

• podmioty korzystające z 
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wdrożonych rozwiązań cyfrowych. 

Przykładowe 

działania: 

• automatyzacja procesów w przedsiębiorstwach, prowadząca do poprawy efektywności 
energetycznej lub zmniejszenia zużycia materiałów i produkcji odpadów, 

• wdrażanie nowych rozwiązań cyfrowych tj. rozwiązań chmurowych, AI czy technologii mobilnych, 

• wsparcie dla działalności handlowej prowadzonej w Internecie (eCommerce), 

• zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych. 

Oczekiwane 

rezultaty: 

• popularyzacja rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa, 

• umacnianie obecności i pozycji przedsiębiorczej subregionu na rynku, 

• wprowadzenie spółek subregionu na wyższy poziom rozwoju za pomocą rozwiązań cyfrowych. 

 

1.10. Wdrażanie koncepcji Smart City i Smart Village 

Skrócony opis: 

Koncepcje Smart City i Smart Village są jednymi z najważniejszych elementów gospodarki zeroemisyjnej, ponieważ 
pozwalają na lepsze, inteligentne zarządzanie miastami i wsiami, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych. 

Priorytet: 
 

Wysoki priorytet 
Wymiar 
terytorialny: 

Cały subregion koniński, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatów oprócz 

gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• przedsiębiorcy 

• samorządy lokalne, miejskie itp. 

• rolnicy, 

• przedsiębiorstwa telekomunikacyjne. 

Główne grupy 
docelowe: 

• Podmioty działające na terenach 

miejskich i wiejskich, 

• lokalni mieszkańcy. 

Przykładowe 
działania: 

• wdrażanie inteligentnych rozwiązań technologicznych w celu lepszego zarządzania i organizacji 
miast, w szczególności ekotechnologii, ekorozwiązań czy IoT, 

• wdrażanie inteligentnych rozwiązań technologicznych mających na celu poprawę jakości życia 

mieszkańców, w szczególności zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego, 

• rozwój i budowa ultraszybkiej szerokopasmowej sieci o dużej przepustowości, 

• rozwój najnowszej generacji systemów bezprzewodowych (co najmniej 5G), 

• zapewnienie gigabitowego dostępu do Internetu dla wszystkich miejsc będących motorem rozwoju 

społeczno-gospodarczego, 

• rozwój publicznych sieci Wi-Fi. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• uczynienie miast i wsi miejscami bardziej przyjaznymi do osiedlania się, życia i pracy na obszarze 
podlegającym przemianom gospodarczym, 

• rozwój społeczeństwa informacyjnego, 

• poprawa zarządzania obszarami miejskimi i wiejskimi, 

• ograniczenie potencjału wykluczenia cyfrowego mieszkańców, 

• wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 

• zapewnienie lepszych warunków do rozwoju specjalizacji regionu. 

 

1.11. Wsparcie zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji 

Skrócony opis: 

Rozwój zrównoważonej gospodarki wymaga interwencji na różnych etapach całego łańcucha wartości – począwszy od 
odbioru odpadów, poprzez konsumentów, pośredników, aż po producentów i procesy rozwojowe. Dlatego wsparcie dla 
zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji będzie kluczowe w tworzeniu nowej, bezemisyjnej, zrównoważonej 
rzeczywistości w subregionie. 
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Priorytet: 
 

Średni priorytet 
Wymiar 
terytorialny: 

Cały subregion koniński, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatów oprócz 

gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• samorządy lokalne, miejskie itp. 

• przedsiębiorcy, 

• organizacje pozarządowe. 

Główne grupy 
docelowe: 

• lokalni mieszkańcy. 

Przykładowe 
działania: 

• zmniejszenie zasobochłonności i materiałochłonności procesów produkcyjnych w 
przedsiębiorstwach, w tym działania na rzecz ponownego wykorzystania wody wykorzystywanej 
do celów przemysłowych oraz preferowanie inwestycji przyczyniających się do zmniejszenia śladu 
wodnego, 

• działania na rzecz wykorzystania ścieków i osadów ściekowych w gospodarce, 

• wdrażanie czystych technologii w różnych sektorach gospodarki w celu zapobiegania lub 
ograniczania powstawania odpadów, w tym wdrażanie przez przedsiębiorców BAT (najlepszej 
dostępnej techniki), 

• wsparcie rozwoju innowacyjnych usług z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, 

• wsparcie współpracy przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania odpadów jako zasobu, 

• środki mające na celu ograniczenie marnowania żywności, 

• wspieranie recyklingu odpadów i ich przygotowania do ponownego użycia, w szczególności w 

zakresie rozwoju infrastruktury wspierającej, takiej jak: instalacje do przetwarzania selektywnie 
zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, instalacje do recyklingu odpadów, efektywne zautomatyzowane instalacje do 
gruntownego oczyszczania selektywnie zbieranych frakcji odpadów, 

• instalacje do obróbki elementów farm wiatrowych i paneli fotowoltaicznych, 

• zagospodarowanie osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków, 

• rozwój rynku towarów używanych i wymiana towarów używanych, 

• promowanie idei zero waste, w tym w obrocie produktami spożywczymi, 

• edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, w tym podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie koncepcji śladu wodnego. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• zmniejszenie zasobochłonności przedsiębiorstw, 

• zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, 

• zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, 

• rozwój nowej specjalizacji subregionu w gospodarce o obiegu zamkniętym, 

• wzrost udziału odpadów komunalnych poddanych recyklingowi, 

• ograniczenie ilości składowanych odpadów, 

• wzrost świadomości ekologicznej. 

 

1.12. Wsparcie rozwoju biorolnictwa 

Skrócony opis: 

Wsparcie rozwoju biorolnictwa jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku stworzenia bezemisyjnego ekosystemu 
gospodarczego, ponieważ dotyczy zrównoważonego rolnictwa i wykorzystania potencjalnie najbardziej naturalnych metod i 
technologii rolniczych, minimalizując ślad chemiczny i wodny związany z procesami rolniczymi. 

Priorytet: 
 

Średni priorytet 
Wymiar 
terytorialny: 

Cały subregion koniński 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• przedsiębiorcy, 

• rolnicy. 

Główne grupy 
docelowe: 

• lokalni mieszkańcy, 

• rolnicy. 

Przykładowe 
działania: 

• rozwój rolnictwa ekologicznego, 

• rozwój rolnictwa precyzyjnego, 

• wsparcie produkcji żywności funkcjonalnej, 

• racjonalne wykorzystanie nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie, 
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• promowanie ograniczenia stosowania nawozów mineralnych, 

• nawożenie poprzez nawadnianie silnie troficznymi wodami powierzchniowymi, 

• tworzenie i wzmacnianie krótkich łańcuchów dostaw, 

• tworzenie stref ekonomicznych na granicy gruntów rolnych i wód, 

• tworzenie i rozwój biorafinerii i biogazowni. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• zmniejszenie zapotrzebowania na surowce nieodnawialne, 

• ograniczenie degradacji gleby, 

• zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych substancjami odżywczymi, 

• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 i metanu, 

• tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich. 

 

1.13. Wsparcie rozwoju instytucji otoczenia biznesu oraz sieci współpracy i wymiany wiedzy 

Skrócony opis: 

Przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu realizowane będą różnorodne inicjatywy wspierające transformację gospodarczą 
i społeczną subregionu. Takie instytucje zapewniają fizyczne wsparcie przedsiębiorcom w zakresie doradztwa, aktywów 
rzeczowych, wiedzy czy networkingu. Ich rola w procesie transformacji, podnoszeniu konkurencyjności podmiotów i 
wspieraniu współpracy między nimi, jest niezwykle ważna. Mając to na uwadze, również te instytucje będą wymagały 

wsparcia, aby mogły wypełniać swoją rolę. 

Priorytet: 
 

Średni priorytet 
Wymiar 
terytorialny: 

Cały subregion koniński, ze szczególnym 

uwzględnieniem powiatów oprócz 
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• przedsiębiorcy, 

• instytucje otoczenia biznesu. 

Główne grupy 
docelowe: 

• przedsiębiorcy, 

• instytucje otoczenia biznesu. 

Przykładowe 
działania: 

• rozwój instytucji otoczenia biznesu w zakresie innowacyjnych, wysokospecjalistycznych usług 
doradczych i szkoleniowych w odpowiedzi na sygnały płynące z rynku m.in. poprzez rozbudowę, 
remont lub zakup sprzętu lub podniesienie kompetencji personelu, 

• realizacja usług instytucji otoczenia biznesu świadczonych na rzecz przedsiębiorców drogą 

elektroniczną, 

• budowanie połączeń klastrowych. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• wzrost interakcji biznesowych i rozbudowa potencjału networkingowego, 

• poprawa efektywności instytucji otoczenia biznesu, 

• rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. 

 

Transformacja społeczna – aktywizacja społeczności lokalnej 

2.1. Wsparcie zwiększające aktywność i współpracę mieszkańców 

Skrócony opis: 

Działania mające na celu zwiększenie aktywności i współpracy mieszkańców to jeden z najważniejszych filarów 
społeczeństwa obywatelskiego. Rezultaty rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego to m.in. wzrost zaangażowania 
mieszkańców w polityczne i społeczne aspekty ich subregionu, wzrost współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
wzrost świadomości społecznej, ekologicznej i ekonomicznej mieszkańców. Rezultaty te w dużym stopniu przyczyniają się 

do rozwoju gospodarki bezemisyjnej, a także są ważnym czynnikiem likwidacji nierówności społecznych czy wykluczenia 
społecznego. 

Priorytet: 
 

Wysoki priorytet 
Wymiar 

terytorialny: 

Cały subregion koniński, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatów oprócz 
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 
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Przykładowi 
beneficjenci: 

• samorządy lokalne, miejskie itp. 

• Organizacje pozarządowe. 

Główne grupy 
docelowe: 

• mieszkańcy subregionu. 

Przykładowe 
działania: 

• wsparcie rozwoju sektora organizacji pozarządowych i wolontariatu, 

• wsparcie działań z zakresu dialogu społecznego i współpracy, 

• wzmocnienie partnerstw i innych form współpracy administracji publicznej z podmiotami trzeciego 
sektora, 

• edukacja obywatelska, 

• animowanie działań mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego, 

• rozwój kompetencji obywatelskich. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• wzrost zaangażowania obywateli i różnych organizacji w życie publiczne, 

• wzrost kompetencji organizacji trzeciego sektora, 

• rozwinięte partnerstwo pomiędzy sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi. 

 

2.2. Wsparcie rozwoju szerokiej gamy usług rekreacyjnych, w tym sportowych i turystycznych; 

ochrona dziedzictwa i wzmacnianie tożsamości mieszkańców  

Skrócony opis: 

Ze względu na duży potencjał turystyczny subregionu konińskiego, przewiduje się, że inwestycje związane z podnoszeniem 
atrakcyjności turystycznej, w szczególności związane z rekultywacją stref/terenów poprzemysłowych, znacząco wpłyną na 
popularność wśród turystów i budżet subregionu. 

Priorytet: 
 

Wysoki priorytet 
Wymiar 

terytorialny: 

Cały subregion koniński, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatów oprócz 
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• samorządy lokalne, miejskie itp. 

• przedsiębiorcy, 

• uczelnie wyższe, 

• Organizacje pozarządowe, 

• organizacje społeczne, 

• instytucje kultury, 

• instytucje/podmioty zarządzające 
lasami. 

Główne grupy 
docelowe: 

• lokalni mieszkańcy, 

• organizacje społeczne, 

• Organizacje pozarządowe, 

• turyści. 

Przykładowe 
działania: 

• rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w tym infrastruktury ochrony 
środowiska naturalnego, 

• tworzenie przestrzeni publicznych wspierających i zachęcających do podejmowania aktywności 
fizycznej, 

• aktywizacja fizyczna mieszkańców: dzieci, młodzieży i osób starszych, 

• tworzenie miejsc integracji społecznej, umożliwiających wspólne spędzanie czasu wolnego, 

• działania mające na celu poprawę jakości i różnorodności oferty kulturalnej subregionu, 

• promocja różnych form uczestnictwa w kulturze, 

• inwestycje w ochronę obiektów zabytkowych, 

• rozwój programów edukacji kulturalnej, 

• rozwój turystyki kulturowej, 

• organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć 

kulturalnych, społecznych, artystycznych i sportowych. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• wzrost jakości kapitału społecznego subregionu, 

• poprawa stanu zdrowia mieszkańców, 

• poprawa jakości życia społecznego mieszkańców, 

• wzrost atrakcyjności turystycznej subregionu. 
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2.3. Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich 

Skrócony opis: 

Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich przyczyni się do zmniejszenia nierówności społecznych i wykluczenia społecznego 
pomiędzy mieszkańcami obszarów zdegradowanych a mieszkańcami innych obszarów subregionu. Ponadto budynkom lub 

obiektom, które obecnie nie funkcjonują lub są zniszczone, zostaną nadane nowe funkcje, wnoszące wartość dodaną dla 
społeczeństwa, a potencjalnie także dla gospodarki subregionu. 

Priorytet: 
 

Wysoki priorytet 
Wymiar 
terytorialny: 

Cały subregion koniński, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatów oprócz 
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 

Przykładowi 

beneficjenci: 

• samorządy lokalne, miejskie itp. 

• Organizacje pozarządowe, 

• instytucje kultury, 

• instytucje integracji społecznej i 
pomocowe, 

• przedsiębiorcy, 

• instytucje edukacyjne 

• uczelnie wyższe, instytucje 
społeczne, 

• inne uprawnione instytucje. 

Główne grupy 

docelowe: 

• mieszkańcy zdegradowanych 
obszarów. 

Przykładowe 
działania: 

• kompleksowe działania zmierzające do przywrócenia obszarów zdegradowanych (wynikające z 
programów rewitalizacji) ze stanu kryzysu oraz zwiększenia aktywności społeczno-gospodarczej 
ich mieszkańców, tj. przywrócenia lub nadawania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, 

środowiskowych lub przestrzennych. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• zwiększona aktywność społeczna i gospodarcza mieszkańców obszarów zdegradowanych, 

• przywrócenie funkcji terenom zdegradowanym, 

• wyprowadzanie zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysu, 

• poprawa warunków życia społeczności lokalnych. 

 

2.4. Integracja społeczna osób dotkniętych transformacją 

Skrócony opis: 

Inicjatywy związane z włączeniem społecznym przynoszą bezpośrednie korzyści mieszkańcom, w tym zwłaszcza 
bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo. Różnorodne programy społeczne mające na celu sprowadzenie osób 
wykluczonych z powrotem na rynek pracy i do społeczeństwa spowodują wzrost liczby dostępnych miejsc pracy, 
zmniejszenie bezrobocia, a także przełożą się na poprawę opieki nad osobami potrzebującymi, np. osobami starszymi 

niezdolnymi do życia całkowicie samodzielne lub osobami powracającymi na rynek pracy, które potrzebują wsparcia w 
opiece nad dziećmi. 

Takie działania wyrównają szanse osób potrzebujących i wykluczonych, sprawiając, że znów poczują się wartościowymi 
członkami społeczeństwa. 

Priorytet: 
 

Wysoki priorytet 
Wymiar 
terytorialny: 

Cały subregion koniński, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatów oprócz 

gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• samorządy lokalne, miejskie itp. 

• instytucje ekonomii społecznej, 

• instytucje i podmioty integracji 
społecznej i włączenia społecznego, 

• instytucje zajmujące się rynkiem 

pracy, 

• uczelnie wyższe, 

• przedsiębiorcy, 

Główne grupy 
docelowe: 

• mieszkańcy subregionu 

bezpośrednio lub pośrednio 
dotknięci transformacją społeczno-
gospodarczą, w tym w 
szczególności osoby, które straciły 

pracę i ich rodziny, 

• bezrobotni, 

• osoby nieaktywne zawodowo. 
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• organizacje społeczne, 

• przedsiębiorstwa społeczne, 

• osoby prawne i jednostki bez 
osobowości prawnej. 

Przykładowe 
działania: 

• usługi wspierające indywidualne przygotowanie pracowników do zmiany, w tym usługi rozwoju 
indywidualnego: analiza predyspozycji zawodowych, coaching, doradztwo, wsparcie 
psychologiczne i psychoterapeutyczne, związane ze szkoleniem zawodowym i innymi formam i 
podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, 

• realizacja programów wspierających aktywność społeczno-zawodową kobiet z rodzin dotkniętych 
transformacją (analizy predyspozycji zawodowych, coaching, poradnictwo, wsparcie 
psychologiczne i psychoterapeutyczne związane z kształceniem zawodowym oraz inne formy 
podnoszenia kompetencji i kwalifikacji), 

• realizacja programów wspierających aktywność edukacyjną, społeczną i zawodową dzieci i 
młodzieży z obszarów objętych transformacją (psychoprofilaktyka w szkołach, programy 
wspierające kompetencje sprawcze i przedsiębiorcze, wzmocnienie systemu poradnictwa 
edukacyjno-zawodowego, 

• rozwój usług zatrudnienia wspomaganego, wspieranego i socjalnego oraz wspieranie tworzenia 
miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, 

• rozwój systemu poradnictwa (prawnego, psychologicznego, rodzinnego) oraz interwencji 
kryzysowej dla osób i rodzin borykających się z problemami bezpośrednio lub pośrednio 

związanymi z procesem transformacji, 

• realizacja programów wspierających spójność społeczną społeczności lokalnych, zwłaszcza na 
obszarach zamieszkanych przez osoby najbardziej dotknięte transformacją, 

• realizacja programów przygotowania mieszkańców do transformacji energetycznej – edukacja 

ekologiczna, programy ograniczania ubóstwa energetycznego, 

• wsparcie kadry instytucji integracji społecznej oraz systemu edukacji w zakresie interwencji 
kryzysowej, 

• wspieranie dostępności usług profilaktycznych z zakresu profilaktyki kryzysów psychicznych, 

• realizacja programów edukacji ekonomicznej, 

• rozwój systemu poradnictwa dla osób potrzebujących (np. prawnego, psychologicznego); 

• inicjatywy umożliwiające korzystanie z doświadczeń osób starszych, 

• przeciwdziałanie marginalizacji i samotności osób starszych, 

• inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, 

• wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania zmianą społeczną na ich 
terenie, 

• wsparcie przepływu siły roboczej z sektorów zagrożonych likwidacją miejsc pracy w wyniku 

transformacji do innych sektorów gospodarki, w tym: dofinansowanie zatrudnienia pracowników z 
sektora górniczego i energetycznego; kursy, szkolenia przekwalifikowujące, 

• usługi wspierające indywidualne przygotowanie pracowników do zmiany, w tym usługi rozwoju 
indywidualnego: analiza predyspozycji zawodowych, coaching, doradztwo, wsparcie 

psychologiczne i psychoterapeutyczne, 

• aktywizacja zawodowa bezrobotnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, 

• wsparcie outplacementowe dla osób zagrożonych utratą pracy, przewidzianych do zwolnienia lub 
zwolnionych z przyczyn związanych z miejscem pracy, 

• wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, 

• zwiększenie dostępu do opieki dla dzieci do 3 roku życia. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• zmniejszenie ryzyka ewentualnych negatywnych skutków transformacji gospodarczej, w tym 
ubóstwa, wykluczenia społecznego czy kryzysów psychicznych, 

• ponowne wprowadzenie na rynek pracy osób z grup wysokiego ryzyka, 

• zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia, 

• wzrost potencjału jednostek samorządu terytorialnego jako menedżerów zmiany społecznej, 

• zmniejszenie ryzyka bezrobocia w przedsiębiorstwach przechodzących procesy adaptacyjne 
związane z transformacją subregionu, 

• wzrost zatrudnienia w subregionie, 

• wzrost liczby nowotworzonych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy. 
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2.5. Wsparcie rozwoju lokalnych usług i infrastruktury społecznej 

Skrócony opis: 

Działania mające na celu rozwój lokalnych usług i infrastruktury społecznej są bezpośrednio powiązane z innymi 
inicjatywami związanymi z integracją społeczną, zmniejszaniem wykluczeń społecznych czy usługami opiekuńczymi. 

Ponieważ różne programy/inicjatywy społeczne będą wspierać osoby potrzebujące, warstwa „infrastrukturalna” w postaci 
zorganizowanych centrów usług lub infrastruktury będzie uzupełniać zakres usług społecznych, jakie subregion będzie miał 
do zaoferowania. 

Priorytet: 
 

Wysoki priorytet 
Wymiar 

terytorialny: 

Cały subregion koniński, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatów oprócz 
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• samorządy lokalne, miejskie itp. 

• instytucje pomocy społecznej, 

• centra wsparcia rodziny, 

• podmioty ekonomii społecznej, 

• spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y, 

• Organizacje pozarządowe. 

Główne grupy 
docelowe: 

• osoby zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 

Przykładowe 
działania: 

• rozwój usług aktywizacyjnych i integracyjnych, 

• rozwój i popularyzacja środowiskowych form usług opiekuńczych, 

• wsparcie dla Systemów Zatrudnienia Wspomaganego, 

• rozwój systemów pracy socjalnej, 

• działania wspierające aktywność społeczno-zawodową opiekunów osób starszych, 

• usługi umożliwiające osobom starszym samodzielne życie w ich obecnym środowisku, m.in. domy 

opieki dziennej, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania itp., 

• rozwój całodobowych placówek opieki i domów pomocy społecznej, 

• rozwój podmiotów zatrudnienia socjalnego – centrów i klubów integracji społecznej, 

• wsparcie dla organizacji działających na rzecz osób wykluczonych i seniorów. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• integracja społeczna grup marginalizowanych, 

• samodzielność ekonomiczna i społeczna osób objętych planowanymi działaniami. 

 

2.6. Wsparcie promocji zdrowia, diagnostyki zdrowia, profilaktyki oraz poprawy jakości i dostępności 

świadczeń zdrowotnych 

Skrócony opis: 

W subregionie zdiagnozowano niewystarczającą liczbę pracowników służby zdrowia. Ponadto ze względu na specyfikę i 
aspekty środowiskowe subregionu (np. ciepłownictwo oparte w dużej mierze na węglu kamiennym, kopalnie węgla 
brunatnego itp.) potrzebne będzie znaczące wsparcie zdrowia, w tym działania promocyjne dotyczące zdrowego stylu życia 

i zdrowia w ogóle, a także diagnostyka zdrowia, inicjatywy profilaktyczne oraz poprawa jakości i dostępności świadczeń 
zdrowotnych. 

Priorytet: 
 

Najwyższy priorytet 
Wymiar 

terytorialny: 

Cały subregion koniński, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatów oprócz 
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• Samorządy lokalne, miejskie itp. 

• Podmioty świadczące usługi 
zdrowotne, 

• Organizacje pozarządowe działające 
w obszarze ochrony zdrowia, 

• instytucje ekonomii społecznej, 

• uczelnie wyższe,  

• przedsiębiorcy. 

Główne grupy 
docelowe: 

• lokalni mieszkańcy, 

• pracownicy. 
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Przykładowe 
działania: 

• realizacja programów profilaktycznych i diagnostycznych w zakresie ważnym dla subregionu; 

• zapobieganie kryzysom i zaburzeniom psychicznym, w tym rozwój psychoprofilaktyki w szkołach i 

środowiskowych form pomocy, 

• profilaktyka chorób zawodowych i wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych, 

• promocja aktywnego i zdrowego stylu życia, w tym edukacja mająca na celu zwiększenie 
świadomości zdrowotnej społeczeństwa, 

• kształtowanie zachowań prozdrowotnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

• rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

• poprawa dostępu do lekarzy POZ, 

• wspieranie edukacji i rozwoju zawodowego kadry medycznej oraz przeciwdziałanie niedoborom 

personelu medycznego, 

• poprawa dostępności wysokiej jakości opieki długoterminowej, w tym opieki środowiskowej, 

• poprawa dostępności placówek zapewniających długoterminową opiekę medyczną oraz usługi 
pielęgnacyjno-opiekuńcze dla osób starszych, m.in. długoterminowa opieka domowa, dom opieki 

dziennej i inne, 

• koordynacja opieki zdrowotnej i społecznej, 

• upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań cyfrowych, m.in. 
teleopieka, telemedycyna i telerehabilitacja. 

Oczekiwane 

rezultaty: 

• wczesne wykrywanie i leczenie chorób, 

• zmniejszenie śmiertelności, 

• redukcja niekorzystnych wzorców zachowań zdrowotnych, 

• wzrost świadomości mieszkańców w zakresie zdrowego stylu życia, 

• zwiększona dostępność świadczeń zdrowotnych, 

• deinstytucjonalizacja świadczeń zdrowotnych, 

• zwiększona skuteczność i efektywność w zakresie leczenia, w tym leczenia osób starszych. 

 

2.7. Wsparcie poprawy jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców poprzez usługi cyfrowe (m.in. 

e-administracja, e-zdrowie) oraz przygotowanie społeczeństwa i różnych podmiotów do 

tworzenia i wykorzystywania technologii cyfrowych 

Skrócony opis: 

Wsparcie rozwoju i wdrażania usług cyfrowych, zgodnie z inicjatywami mającymi na celu przygotowanie osób fizycznych i 

przedsiębiorców do efektywnego wykorzystania tych technologii, stanowić będzie istotny czynnik wspierający wdrażanie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, budowanie społeczeństwa informacyjnego oraz zwiększanie efektywności i wydajności 
instytucji publicznych i sektora prywatnego. 

Priorytet: 
 

Średni priorytet 
Wymiar 

terytorialny: 

Cały subregion koniński, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatów oprócz 
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• samorządy lokalne, miejskie itp. 

• inne organy publiczne, 

• uczelnie wyższe, 

• szkoły i przedszkola, 

• przedsiębiorcy. 

Główne grupy 
docelowe: 

• lokalni mieszkańcy, 

• przedsiębiorcy, 

• organizacje pozarządowe, 

• organy publiczne. 

Przykładowe 
działania: 

• wdrażanie rozwiązań cyfrowych w obszarach ochrony środowiska, energetyki i gospodark i o 
obiegu zamkniętym, 

• stworzenie i rozwój cyfrowej bazy danych terenów pogórniczych wraz z waloryzacją tych terenów, 

• stworzenie i rozwój cyfrowej bazy danych terenów, które mogą być wykorzystane pod inwestycje z 
zakresu energetyki odnawialnej, 

• udostępnianie otwartych danych publicznych, 

• rozwój systemów e-zdrowia i usług telemedycznych, 

• elektroniczne zarządzanie zasobami informacyjnymi sektora publicznego, w tym digitalizacja, 
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• rozwój systemów elektronicznych do obsługi obywateli i przedsiębiorcy, 

• wsparcie rozwoju edukacji cyfrowej na etapie wychowania przedszkolnego, m.in. poprzez rozwój 

myślenia algorytmicznego, upowszechnianie kodowania czy zapoznawanie się z narzędziami 
teleinformatycznymi, 

• rozwój kompetencji cyfrowych uczniów szkół prowadzących kształcenie na różnych poziomach 
kształcenia, 

• dostosowanie edukacji branżowej do potrzeb rynku pracy pod kątem rozwoju technologii 
cyfrowych, 

• odpowiednie przygotowanie nauczycieli przedszkolnych i szkół prowadzących kształcenie na 
różnych poziomach kształcenia w zakresie kompetencji cyfrowych i metodycznych, 

umożliwiających edukację cyfrową, 

• podnoszenie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, w tym osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, 

• rozwój kompetencji cyfrowych pracowników. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, 

• poprawa atrakcyjności subregionu jako miejsca do zamieszkania, życia i pracy, 

• inwentaryzacja terenów pogórniczych, 

• zwiększenie i upowszechnienie dostępu do usług publicznych, 

• wzrost przejrzystości i efektywności administracji publicznej, 

• rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców subregionu. 

 

2.8. Wsparcie poprawy jakości kształcenia i szkolenia; lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy, 

nowych specjalizacji subregionu czy nowoczesnej gospodarki 

Skrócony opis: 

W okresie transformacji i po transformacji potrzebne będą intensywne działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. 
Jednocześnie „system” – samorządy w ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi i przedsiębiorcami, powinien pracować 

nad rozwojem dobrze wyszkolonej siły roboczej, która będzie w stanie sprostać potrzebom potransformacyjnego rynku 
pracy. 

Priorytet: 
 

Średni priorytet 
Wymiar 
terytorialny: 

Cały subregion koniński, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatów oprócz 
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• jednostki edukacyjne, 

• uczelnie wyższe, 

• samorządy lokalne, miejskie itp. 

• organizacje społeczne, 

• przedsiębiorcy. 

Główne grupy 
docelowe: 

• uczniowie i nauczyciele kształcenia 
zawodowego, 

• przedszkolaki, 

• instruktorzy kształcenia 
zawodowego, 

• dorośli zainteresowani 
zwiększeniem swoich kompetencji, 

• przedsiębiorcy. 

Przykładowe 
działania: 

• podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dualnego, dostosowanego do potrzeb rynku pracy, 

specjalizacji gospodarczych subregionu czy nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacji w zakresie energetyki odnawialnej, gospodarki o obiegu zamkniętym 
oraz inżynierii materiałowej, 

• zwiększenie popularności szkolnictwa zawodowego, 

• rozwój doradztwa edukacyjnego i zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych; 

• rozwój kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia, 

• rozwój i przekwalifikowanie umiejętności dorosłych – uczenie się przez całe życie, 

• podnoszenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, 

• rozwój szkolnictwa wyższego dostosowanego do potrzeb specjalizacji subregionu, 

• wzrost mobilności edukacyjnej i zawodowej studentów i kadry dydaktycznej oraz 
umiędzynarodowienie instytucji prowadzących kształcenie zawodowe. 
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Oczekiwane 
rezultaty: 

• dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do zmieniającej się w wyniku transformacji 
gospodarki subregionu (w tym potrzeb rynku pracy), 

• pogłębiona współpraca szkół i uczelni wyższych z przedsiębiorstwami w zakresie przygotowania 
uczniów/studentów do pracy w zmieniającej się gospodarce subregionalnej, 

• zwiększenie potencjału zatrudnieniowego absolwentów szkół, 

• wzrost udziału dorosłych w edukacji i podnoszeniu umiejętności. 

 

2.9. Wsparcie w zwiększaniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców, pracowników i rolników do 

zmian 

Skrócony opis: 

Ponieważ pracownicy z sektora górniczego, a także w dużej części z sektora energetycznego, mogą być zagrożeni 
bezrobociem, ich kompetencje mogą potencjalnie utrudnić im przekwalifikowanie się lub znalezienie pracy w nowym 

zawodzie. W związku z tym potrzebne będą różne działania mające na celu zwiększenie adaptacyjności do zmian 
pracowników, rolników a z drugiej strony – przedsiębiorców. Efekty takich działań bezpośrednio przyczynią się do 
podniesienia poziomu ich kompetencji i umiejętności. 

Priorytet: 
 

Wysoki priorytet 
Wymiar 

terytorialny: 

Cały subregion koniński, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatów oprócz 
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 

Przykładowi 

beneficjenci: 

• przedsiębiorcy, 

• uczelnie wyższe, 

• organy i firmy doradcze, 

• instytucje zajmujące się rynkiem 
pracy. 

Główne grupy 

docelowe: 

• pracownicy (szczególnie w grupie 
wiekowej 55+ i z wyższym 

wykształceniem), 

• menedżerowie, 

• rolnicy. 

Przykładowe 

działania: 

• wsparcie pracowników z sektorów przechodzących procesy adaptacyjne związane z transformacją 
subregionu w zakresie ich przekwalifikowania poprzez nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych, 

• usługi szkoleniowe i doradcze odpowiadające na potrzeby przedsiębiorstw, 

• usługi szkoleniowe rozwijające umiejętności zawodowe rolników, 

• usługi doskonalenia zawodowego, w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności 
zawodowych, 

• promowanie korzystania z elastycznych form pracy, 

• wdrażanie rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem i wspierania zatrudnienia osób po 50. roku 
życia, w tym dostosowywania miejsc pracy do ich potrzeb. 

Oczekiwane 

rezultaty: 

• wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw z subregionu, 

• podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników, 

• doskonalenie kompetencji rolników. 

 

Transformacja przestrzenna i środowiskowa – zintegrowana przestrzeń wysokiej jakości 

3.1. Wsparcie regeneracji środowiska naturalnego 

Skrócony opis: 

W związku z przewidywanym zamknięciem odkrywkowych kopalń węgla brunatnego w subregionie w latach 2021, 2022 i 
2030, środowisko przyrodnicze w ich bezpośrednim otoczeniu będzie wymagało znacznych wysiłków w celu jego 
rewitalizacji i rekultywacji na potrzeby innych funkcji społecznych, turystycznych, przemysłowych czy środowiskowych.  

Priorytet: 
 

Wysoki priorytet 
Wymiar 
terytorialny: 

Cały subregion koniński, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatów oprócz 

gnieźnieńskiego i wrzesińskiego 
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Przykładowi 
beneficjenci: 

• przedsiębiorstwa górnicze / 
energetyczne, 

• instytucje zarządzające wodami, 

• przedsiębiorcy, 

• samorządy lokalne, miejskie itp. 

Główne grupy 
docelowe: 

• lokalni mieszkańcy, 

• inwestorzy, 

• turyści. 

Przykładowe 
działania: 

• wsparcie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
poprzemysłowych, 

• inwentaryzacja i waloryzacja terenów zdegradowanych, w tym pogórniczych, pod kątem ich 

potencjału przyrodniczego, 

• rekultywacja i remediacja terenów poprzemysłowych, w tym rekultywacja części terenów 
pogórniczych w kierunku leśno-rolniczym lub rekreacyjno-wypoczynkowym, 

• adaptacja terenów poprzemysłowych do pełnienia nowych funkcji gospodarczych, 

• opracowanie dokumentów planistycznych dla przywrócenia właściwych warunków wodnych w 
regionie i na terenach ościennych dotkniętych oddziaływaniem kopalń węgla brunatnego Konin i 
Adamów oraz realizacja działań w nim zawartych, 

• wypełnianie wodą kraterów pogórniczych, 

• budowa i eksploatacja sieci wodociągów powierzchniowych i podziemnych w rejonie lejów 
depresyjnych wyrobisk górniczych, 

• odtworzenie sieci hydrograficznej i odtworzenie przekształconych cieków wodnych, 

• rekultywacja mokradeł na terenach w sferze oddziaływania kopalni. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• zmniejszenie negatywnego wpływu terenów poprzemysłowych na środowisko, 

• rozwój nowych funkcji na terenach zdegradowanych, 

• wzrost poziomu pochłaniania CO2, 

• poprawa warunków wodnych, 

• wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej, 

• przyciąganie nowych inwestycji na terenach pogórniczych ratujących tereny niezabudowane. 

 

3.2. Wsparcie zwiększania zasobów wodnych i poprawy ich jakości, ochrony i przywracania 

bioróżnorodności oraz naturalnej retencji 

Skrócony opis: 

Odkrywkowe wydobycie węgla brunatnego powoduje dewastację środowiska przyrodniczego, a jednym z najbardziej 
negatywnych aspektów są zaburzenia w zasobach i systemach wód i wód podziemnych. Niezbędne są zatem działania na 

rzecz poprawy szeroko rozumianej gospodarki wodnej, aby przywrócić i zachować różnorodność środowiskową 
subregionu, oddziałującą na wiele różnych branż (np. rolnictwo czy turystykę). 

Priorytet: 
 

Wysoki priorytet 
Wymiar 
terytorialny: 

Cały subregion koniński 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• samorządy lokalne, miejskie itp. 

• instytucje zarządzające wodami, 

• instytucje zarządzające lasami, 

• organizacje społeczne, 

• instytucje badawczo-rozwojowe, 

• instytucje zajmujące się ochroną 
środowiska. 

Główne grupy 
docelowe: 

• lokalni mieszkańcy. 

Przykładowe 

działania: 

• rodzaje działań wymienione w opisie interwencji 2.1.2 dla obszaru oddziaływania kopalni, 

• rozwój mikro- i małej retencji, 

• rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym modernizacja i budowa nowych ujęć wody 

pitnej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych, 

• działania zmierzające do wykorzystania wody w obiegach zamkniętych lub do ponownego 
wykorzystania wody, 

• tworzenie wysokowydajnych stref ekonomicznych systemu rzecznego i zbiorników wodnych, w 
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szczególności na granicy gruntów rolnych, 

• działalność edukacyjno-szkoleniowa, w tym szkolenia z zakresu prawidłowego gospodarowania 

wodami oraz działalność informacyjno-edukacyjna, 

• zachowanie i odtwarzanie siedlisk przyrodniczych, w szczególności siedlisk łąkowych i 
podmokłych, 

• tworzenie zadrzewień śródpolnych, 

• zwiększenie lesistości subregionu i adaptacja lasów do zmian klimatu. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• wzrost ilości dostępnych zasobów wodnych, 

• wzrost odporności na suszę, 

• wzrost bioróżnorodności, 

• poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

• zapewnienie społeczeństwu i gospodarce dostępu do czystej wody, 

• zmniejszenie strat wody, 

• wzrost świadomości i wiedzy mieszkańców na temat prawidłowego i ekonomicznego 
gospodarowania wodą, 

• przywrócenie naturalnej zdolności retencyjnej, 

• spowolnienie odpływu wód ze zlewni, 

• zwiększenie ilości dostępnych zasobów wodnych, 

• wzrost poziomu pochłaniania CO2. 

 

3.3. Ograniczanie skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych, w tym adaptacji obszarów 

miejskich i rolniczych do zmian klimatu 

Skrócony opis: 

Ponieważ środowisko subregionu zmieniło się w wyniku górnictwa odkrywkowego i zmian klimatycznych, coraz częściej 
występują różne ekstremalne zjawiska klimatyczne, skutkujące albo dalszą dewastacją środowiska, albo stratami 
gospodarczymi. Niezbędne są zatem inicjatywy mające na celu ograniczenie skutków tych zjawisk, takie jak rozwój 

konstrukcji przeciwpowodziowych, przywracanie drzew wzdłuż ulic na terenach miejskich (w celu zminimalizowania zmian 
klimatycznych wynikających z ciepła miast), rozwój mikroretencji lub wyłączenie starych/niepotrzebnych systemów 
odwadniających. 

Priorytet: 
 

Wysoki priorytet 
Wymiar 
terytorialny: 

Cały subregion koniński 

Przykładowi 
beneficjenci: 

• samorządy lokalne, miejskie itp. 

• Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie, 

• rolnicy, 

• właściciele instalacji 
odwadniających. 

Główne grupy 
docelowe: 

• lokalni mieszkańcy, 

• rolnicy. 

Przykładowe 
działania: 

• inwestycje przeciwpowodziowe, m.in. budowa obiektów hydrotechnicznych lub ekologiczna 
ochrona przeciwpowodziowa; 

• przygotowywanie/aktualizowanie i wdrażanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, 

• rozwój „zielonej i niebieskiej” infrastruktury dla mikro i małej retencji na terenach zurbanizowanych, 
w szczególności na obszarach o największej intensywności zabudowy , 

• tworzenie korytarzy napowietrzających w celu zachowania łączności przestrzennej pomiędzy 
obszarami otwartymi i miejskimi oraz w ich obrębie, 

• ochrona istniejących i tworzenie nowych miejskich i wiejskich parków lub skwerów, odnawianie 
drzew wzdłuż ulic, 

• eliminacja nawierzchni brukowanych i szerokie wdrażanie dobrych praktyk w zakresie adaptacji 
miast do zmian klimatu i ochrony bioróżnorodności miejskiej (m.in. tworzenie łąk kwiatowych, 

ograniczanie koszenia, tworzenie „ogrodów deszczowych”), 

• dostosowanie infrastruktury do ekstremalnych zjawisk pogodowych, 

• budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej, 
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• rozwój mikroretencji na gruntach rolnych poprzez rekultywację i ochronę stawów, poprawę 
mikroretencji gleby (m.in. poprzez wykorzystanie humatów), a także pobór i magazynowanie wody 

z dachów budynków i powierzchni utwardzonych w gospodarstwach rolnych, 

• przebudowa istniejących urządzeń odwadniających z odwodnienia na nawadnianie-odwadnianie i 
magazynowanie wody, 

• wyłączenie zbędnych urządzeń odwadniających, 

• wdrażanie dobrych praktyk rolniczych minimalizujących powstawanie zanieczyszczeń z 
wykorzystaniem rozwiązań biotechnologicznych i ekohydrologicznych, 

• promowanie dobrych praktyk agrotechnicznych sprzyjających retencji wody i dostosowanych do 
nowych warunków klimatycznych, 

• promowanie wprowadzania odmian o wysokim i stabilnym plonie w obecnych warunkach 
klimatycznych, 

• płatności „retencyjne” za grunty rolne poza obszarami Natura 2000: łąki, pastwiska, użytki zielone i 
nieużytki, na których zaprzestano orki i innego intensywnego użytkowania oraz zwiększono 

retencję wodną zgodnie z potrzebami siedlisk przyrodniczych i zasadami programów 
rolnośrodowiskowych. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• wzrost odporności na suszę, 

• wzrost retencji wód opadowych i roztopowych, 

• lepsze dostosowanie przestrzeni miejskiej do skutków zmian klimatycznych, 

• przeciwdziałanie występowaniu powodzi i podtopień, w tym na terenach miejskich, 

• ograniczenie/spowolnienie spływu wód do rzek, 

• spowolnienie wysychania pól, co przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia suszą rolniczą, 

• zwiększenie bioróżnorodności na obszarach rolniczych. 

 

3.4. Wsparcie poprawy dostępności komunikacyjnej 

Skrócony opis: 

Wraz z transformacją subregionu zmienią się jego wzorce gospodarcze i społeczne, co będzie wymagało dodatkowych 
dostosowań do istniejących systemów i łańcuchów wartości. W związku z tym oczekuje się, że projekty mające na celu 
rozwój nowych lub przeprojektowanie istniejących węzłów drogowych i kolejowych oraz infrastruktury będą niezbędne do 

dostosowania subregionu do nowej rzeczywistości w zeroemisyjnej, czystej i zrównoważonej gospodarce ze zmienioną 
strukturą zatrudnienia. 

Priorytet: 
 

Wysoki priorytet 
Wymiar 
terytorialny: 

Cały subregion koniński 

Przykładowi 

beneficjenci: 

• samorządy lokalne, miejskie itp. 

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad S.A., 

• właściciele i zarządzający 

infrastruktura kolejową, 

Główne grupy 

docelowe: 

• mieszkańcy, 

• przedsiębiorcy, 

• kierowcy, 

• turyści. 

Przykładowe 
działania: 

• budowa i modernizacja drogowych obiektów inżynierskich na potrzeby transformacji gospodarczej 

subregionu, 

• budowa obwodnic drogowych na terenach o dużym natężeniu ruchu tranzytowego, 

• budowa ścieżek rowerowych, ścieżek pieszych i chodników oraz infrastruktury towarzyszącej, 

• budowa urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• rozwój międzymiastowego zbiorowego transportu pasażerskiego, w tym wymiana taboru, w celu 
połączenia obszarów peryferyjnych z subregionalnymi i lokalnymi ośrodkami rozwoju, 

• budowa linii kolejowej Konin-Turek-Koło, 

• tworzenie połączeń kolejowych z wykorzystaniem kolei górniczych, 

• budowa terminalu przeładunkowego wraz z magazynami, 

• zakup lub modernizacja taboru w celu obsługi budowanych linii, 

• budowa, rozbudowa lub przebudowa dworców i przystanków kolejowych. 

Oczekiwane 
rezultaty: 

• zwiększona dostępności drogowej subregionalnych i lokalnych ośrodków wzrostu oraz obszarów 
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wykluczonych; 

• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• przekierowanie transportu ciężkiego związanego z rozwojem nowych ośrodków gospodarczych 
poza tereny miasta, 

• poprawa parametrów technicznych dróg, 

• wzrost mobilności mieszkańców, 

• wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, 

• rozwój transportu kolejowego na potrzeby gospodarki subregionalnej, 

• wzrost liczby pasażerów komunikacji miejskiej, 

• niwelowanie braków w infrastrukturze kolejowej w subregionie, 

• wzrost mobilności mieszkańców. 

 

 Oczekiwany wkład FST i innych potencjalnych środków wsparcia 

Instrumentem wspierającym sprawiedliwą transformację polskich regionów węglowych jest Mechanizm 

Sprawiedliwej Transformacji składający się z trzech filarów.  

Fundusz Sprawiedliwej 

Transformacji 

InvestEU Pożyczki EBI 

Fundusz będzie wspierał dywersyfikację 

gospodarczą i rekonwersję danych 

terytoriów. Oznacza to wspieranie 

inwestycji produkcyjnych w małe i 

średnie przedsiębiorstwa, tworzenie 

nowych firm, badania i innowacje, 

odnowę środowiska, czystą energię, 

podnoszenie i zmianę kwalifikacji 

pracowników, pomoc w poszukiwaniu 

pracy i aktywne włączanie programów 

dla osób poszukujących pracy, a także 

przekształcenie istniejących instalacji 

wysokoemisyjnych, gdy inwestycje te 

prowadzą do znacznych redukcji emisji i 

ochrony miejsc pracy. 

InvestEU będzie wspierać inwestycje w 

szerszy zakres projektów niż w 

przypadku Funduszu Sprawiedliwej 

Transformacji, takich jak projekty 

dotyczące infrastruktury energetycznej i 

transportowej, w tym infrastruktury 

gazowej i ciepłownictwa, ale także 

projekty dotyczące dekarbonizacji, 

dywersyfikacji gospodarczej i 

infrastruktury społecznej. 

Pożyczki mogą zapewnić podmiotom 

sektora publicznego środki na 

wdrożenie działań ułatwiających 

przejście do neutralności klimatycznej. 

Wspierane inwestycje będą obejmować 

infrastrukturę energetyczną i 

transportową, sieci ciepłownicze, środki 

efektywności energetycznej, w tym 

renowację budynków, a także 

infrastrukturę społeczną. 

Źródło: opracowanie własne. 

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji będzie uzupełniał znaczny wkład z budżetu UE za pośrednictwem 

wszystkich instrumentów bezpośrednio związanych z transformacją, w szczególności Instrumentu na rzecz 

Odbudowy i Zwiększania Odporności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu 

Spójności (FS) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) oraz Funduszu Modernizacyjnego i 

Funduszu Innowacyjnego (EU ETS). Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie koncentrował się na 

dywersyfikacji gospodarczej terytoriów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji klimatycznej oraz 

przekwalifikowaniu i aktywnej integracji pracowników i osób poszukujących pracy. Główny cel Funduszu został 

wyjaśniony w zdaniu: „umożliwienie regionom i ludziom skutecznego przeciwdziałania społecznym, 

gospodarczym i środowiskowym skutkom transformacji do gospodarki neutralnej dla klimatu.  

Oczywiście najbardziej interesujący dla regionów węglowych i potencjalnych beneficjentów jest I filar 

Mechanizmu, który pozwala na wykorzystanie systemu dotacyjnego na działania mające na celu łagodzenie 

społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych i przestrzennych skutków transformacji w kierunku gospodarki 

neutralnej dla klimatu. Jednak działania przewidziane w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji nie są 

wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb transformacji regionalnej – w szczególności, gdy dotyczą 

działań niezgodnych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym Fundusz na rzecz 
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Sprawiedliwej Transformacji, choć przyczyniają się do całościowo korzystnej transformacji regionów 

węglowych. 

Dlatego ważne jest znalezienie innych źródeł finansowania – komplementarnych do pierwszego filaru – które 

pozwolą na realizację dodatkowych projektów wpisujących się w kontekst sprawiedliwej transformacji i pomogą 

regionom na drodze do neutralności klimatycznej. Poniżej przedstawiono wstępne propozycje finansowania 

przykładowych działań dla każdego z członków. 

1.1. Wsparcie dotacyjne na rozwój firm na wczesnym etapie 

Fundusz 
Sprawiedliwej 
Transformacji (I 
filar): 

Rozwój MSP prowadzący do tworzenia nowych miejsc pracy na terenach sprawiedliwej 
transformacji jest jednym z głównych celów FST. W związku z tym proponowany zakres działań 
jest zgodny z listą działań, które mają być wyłącznie wspierane przez FST – w szczególności 
wymienionych w art. 8 ust. 2 lit. a), b) i c). Rozporządzenie FST wskazuje preferowane wsparcie 

dla inwestycji w MSP, prowadzących do dywersyfikacji gospodarczej, modernizacji i rekonwersji 
oraz inwestycji w tworzenie nowych firm, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi 
doradcze, prowadzące do tworzenia miejsc pracy, a także inwestycji w działalność B+R, w tym 
przez uczelnie wyższe i publiczne instytucje badawcze, oraz wspieranie transferu 

zaawansowanych technologii. 

InvestEU i 

pożyczki EIB  
(II i III filar): 

Wsparcie w formie grantów nie jest dostępne.  

Inne źródła: 

Regionalny Program Operacyjny należy traktować jako uzupełniający instrument finansowania 
działania – głównie w ramach celów EFRR/FS: „PO1” (bardziej konkurencyjna i inteligentniejsza 
Europa poprzez promowanie innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz 
regionalnej łączności ICT) poprzez: „wzmocnienie zrównoważonego wzrostu oraz 

konkurencyjności MSP i tworzenie miejsc pracy w MSP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne” 
oraz „czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i 
władz publicznych”. EFRR obejmuje inwestycje w MSP oraz inwestycje mające na celu ochronę 
istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy w ramach wsparcia – wymienione w art. 4 
rozporządzenia EFRR/FS. 

 

Rekomendowane jest współfinansowanie proponowanego działania również z Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+), który obejmuje dostępność środków na przewidywane 
przykładowe działania. Rozporządzenie EFS+ w art. 4 wskazuje szczegółowe cele Funduszu – 

które mają wspierać obszary polityki zatrudnienia i mobilności pracowników, edukacji, włączenia 
społecznego, w tym przyczyniania się do eliminacji ubóstwa. Zgodnie z rozporządzeniem ma to 
być realizowane m.in. poprzez poprawę dostępu do zatrudnienia i działań aktywizacyjnych 
wszystkich osób poszukujących pracy, długotrwale bezrobotnych i grup znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz osób nieaktywnych zawodowo, promowanie 
samozatrudnienia i ekonomii społecznej, a także promowanie przystosowania pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i 
dobrze przystosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia. 

1.2. Dotacje na rozwój przedsiębiorstw, w szczególności MSP, pod kątem dostosowania do 

zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych 

Fundusz 
Sprawiedliwej 

Transformacji (I 
filar): 

Proponowany zakres działań przewidzianych dla tego przedsięwzięcia jest zgodny z listą działań, 
które mają być wyłącznie wspierane przez FST – w szczególności opisanymi w art. 8 ust. 2 pkt (a), 
(c), (d). Rozporządzenie FST wskazuje preferowane wsparcie dla inwestycji w MSP, prowadzące 
do dywersyfikacji gospodarczej, modernizacji i przekształcenia, inwestycji w działalność badawczą 

i innowacyjną, w tym przez uniwersytety i publiczne instytucje badawcze oraz wspierające transfer 
zaawansowanych technologii, a także inwestycje we wdrażanie technologii oraz systemów i 
infrastruktur na rzecz przystępnej cenowo czystej energii, w tym technologii magazynowania 
energii, oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Dlatego też preferowane przykładowe działania wpisują się w te obszary preferowanego wsparcia. 
Ponadto projekt będzie finansowany z I filaru MST, ponieważ koncentruje się na rozwoju MSP i 
przedsiębiorców, prowadząc do tworzenia miejsc pracy na terenie sprawiedliwej transformacji – co 
jest jednym z głównych celów FST. 

InvestEU i 
pożyczki EBI  

Wsparcie w formie grantów nie jest dostępne. 
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(II i III filar): 

Inne źródła: 

Regionalny Program Operacyjny należy traktować jako uzupełniający instrument finansowania 
działania – głównie w ramach celów EFRR/FS: „PO1” (bardziej konkurencyjna i inteligentniejsza 
Europa poprzez promowanie innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz 

regionalnej łączności ICT) poprzez: „wzmocnienie zrównoważonego wzrostu oraz 
konkurencyjności MSP i tworzenie miejsc pracy w MSP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne” 
oraz „czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i 
władz publicznych”. EFRR obejmuje inwestycje w MSP oraz inwestycje mające na celu ochronę 

istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy w ramach wsparcia – wymienione w art. 4 
rozporządzenia EFRR/FS. 

 

Rekomendowane jest współfinansowanie proponowanego działania również z Europejskiego 

Funduszu Społecznego Plus (EFS+), który obejmuje dostępność środków na przewidywane 
przykładowe działania. Rozporządzenie EFS+ w art. 4 wskazuje szczegółowe cele Funduszu – 
które mają wspierać obszary polityki zatrudnienia i mobilności pracowników, edukacji, włączenia 
społecznego, w tym przyczyniania się do eliminacji ubóstwa. Zgodnie z rozporządzeniem ma to 

być realizowane m.in. poprzez promowanie adaptacji pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian, aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze 
przystosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia. 

1.3. Wsparcie promocji subregionu konińskiego 

Fundusz 
Sprawiedliwej 

Transformacji (I 
filar): 

Cele tego działania są niezbędne w kontekście gospodarczego wymiaru transformacji subregionu 
konińskiego. Jednakże FST nie przewiduje proponowanych działań jako kwalifikujących się do 

współfinansowania w ramach MST. 

InvestEU i 
pożyczki EBI  
(II i III filar): 

- 

Inne źródła: 
Regionalny Program Operacyjny powinien być traktowany jako instrument finansowania działania 
tj. poprzez EFRR/FS, jednak przykładowe działania muszą być bardziej skoncentrowane na co 
najmniej jednym z celów. 

1.4. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu 

Fundusz 
Sprawiedliwej 
Transformacji (I 
filar): 

Działania zgodne z zakresem wsparcia FST powinny być współfinansowane z funduszu. Dlatego 

przykładowe działania muszą być spójne z m.in. art. 8 ust. 2 lit. (i), który określa jako kwalifikujące 
się inwestycje w regenerację i odkażanie terenów poprzemysłowych, rekultywację gruntów oraz, w 
razie potrzeby, zieloną infrastrukturę i zmianę przeznaczenia projektów, z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci”. Działania prowadzące do utworzenia centrów obsługi inwestorów i 

wsparcia inwestycji są spójne z art. 8 ust. 2 lit. (b) - który wskazuje na inwestycje w tworzenie 
nowych firm, m.in. poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi doradcze, prowadzące do 
tworzenia miejsc pracy. Aktywności w ramach tego działania są niezbędne dla trwałej transformacji 
społeczno-gospodarczej całego subregionu konińskiego. 

InvestEU i 

pożyczki EBI  
(II i III filar): 

III filar powinien zostać wzięty pod uwagę ze względu na fakt, że działanie to skierowane jest do 
instytucji publicznych. Samorządy, gminy itp. mogą być również wspierane poprzez pożyczkę 

sektora publicznego w ramach MST – w przypadku, gdy planowane działania nie będą generować 
wystarczającego strumienia dochodów własnych, pozwalających na ich sfinansowanie bez 
wsparcia unijnego. III filar MST może być skierowany do osoby prawnej mającej siedzibę w 
państwie członkowskim jako podmiot prawa publicznego lub jako podmiot prawa prywatnego, 

któremu powierzono misję publiczną, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji w 
ramach Instrumentu. 

Inne źródła: 

EFRR/FS zapewni dodatkowe źródło wsparcia dla działania. W szczególności w celu osiągnięcia 
celu „PO1” (bardziej konkurencyjna i inteligentniejsza Europa poprzez promowanie innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności ICT) poprzez wzmacnianie 
zrównoważonego wzrostu i konkurencyjności MSP oraz tworzenie miejsc pracy w MSP, w tym 

poprzez inwestycje produkcyjne, a także rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej 
specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości. 

1.5. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego 

Fundusz 
Sprawiedliwej 

Rozporządzenie FST nie wskazuje na rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w 
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Transformacji (I 
filar): 

zakresie wsparcia. Mogą one jednak być brane pod uwagę pod pewnymi warunkami. W 
szczególności należy rozważyć, czy przykładowe działania są niezbędne do realizacji 

pojedynczego celu specjalnego sprawiedliwej transformacji, który jest opisany w rozporządzeniu 
FST jako wkład w pojedynczy cel szczegółowy umożliwiając regionom i ludziom radzenie sobie ze 
społecznymi, zatrudnieniowymi, gospodarczymi oraz środowiskowymi skutkam i transformacji w 
kierunku unijnego celu na 2030 r. dotyczącego klimatu i gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 

r., na podstawie Porozumienia Paryskiego. Środek musi zatem w znacznym stopniu doprowadzić 
do spełnienia celów klimatycznych UE (redukcja emisji gazów cieplarnianych, rozwój OZE i 
efektywności energetycznej). Wskazane jest również włączenie byłych pracowników sektorów 
związanych z węglem w zakres beneficjentów. Można to zrobić jako kontynuację działań 

związanych z przekwalifikowaniem i podnoszeniem kwalifikacji w ramach innych działań 
przewidzianych w terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji, mając na uwadze, że rozwój 
zrównoważonego rolnictwa jest jednym z kierunków transformacji subregionalnej. 

InvestEU i 
pożyczki EBI  
(II i III filar): 

- 

Inne źródła: 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) pozostanie głównym 
źródłem współfinansowania wzorcowych działań w ramach tego środka w okresie programowania 

WRF 2021-2027. Rozporządzenie przejściowe WPR dotyczące wydatków w okresie 2021-2022 w 
znacznym stopniu rozszerza dotychczasowe przepisy, dotyczące rozwoju rolnictwa i przetwórstwa 
rolno-spożywczego. 

Dodatkowo wskazane jest rozważenie źródła dofinansowania poprzez EFRR/FS, co powinno 

dotyczyć rozwoju obszarów wiejskich. 

1.6. Rozwój prac B+R, technologii i innowacji w nowej specjalizacji subregionu 

Fundusz 

Sprawiedliwej 
Transformacji (I 
filar): 

Rozporządzenie FST obejmuje dostęp do współfinansowania inwestycji w działalność badawczą i 
innowacyjną, w tym przez uczelnie i publiczne instytucje badawcze, oraz wspieranie transferu 
zaawansowanych technologii – jest to część preferowanych działań, które mają być wspierane 
przez FST – ze względu na do art. 8 ust. 2 lit. (c). Działanie obejmuje szeroką listę potencjalnych 

beneficjentów, w tym partnerstwa przemysłowo-naukowe. Dlatego ważne jest, aby wyjaśnić, że I 
filar MST powinien przede wszystkim współfinansować MSP, instytucje badawcze i uczelnie. 
Działalność produkcyjna dużych firm może być wspierana tylko wtedy, gdy spełniony jest warunek 
opisany w art. 8: „o ile takie inwestycje zostały zatwierdzone w ramach terytorialnego planu 

sprawiedliwej transformacji (…). Takie inwestycje są kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są niezbędne 
do realizacji terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji, jeżeli przyczyniają się do przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 r. oraz do powiązanych celów środowiskowych, a ich 
wsparcie jest niezbędne do tworzenia miejsc pracy w na zidentyfikowanym terytorium i gdzie nie 

prowadzą do relokacji (…).” 

InvestEU i 
pożyczki EBI  
(II i III filar): 

Wskazane jest włączenie polityki „badania, innowacje i cyfryzacja” InvestEU do źródeł 

współfinansowania w ramach tego działania. Rozporządzenie InvestEU wskazuje w art. 7 ust. 1 lit. 
(b) cel tej polityki, jako obejmujący badania, rozwój produktów i działalność innowacyjną, transfer 
technologii i wyników badań na rynek w celu wsparcia aktywatorów rynku oraz współpracy między 
przedsiębiorstwami, demonstrację i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz wsparcie rozwoju 

innowacyjnych przedsiębiorstw, a także cyfryzację przemysłu unijnego. Polityka „MSP” InvestEU 
oferuje również potencjalne źródło finansowania innowacyjnych MSP w ramach proponowanego 
działania – co jest istotne dla części działań skierowanych do przedsiębiorstw. 

Inne źródła: 

Dodatkowym źródłem wsparcia tego przedsięwzięcia może być Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego oraz Fundusz Spójności (EFRR/FS). W szczególności w celu osiągnięcia celu „PO1” 
(bardziej konkurencyjna i inteligentniejsza Europa poprzez promowanie innowacyjnej i inteligentnej 

transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności ICT) poprzez rozwijanie i wzmacnianie 
potencjału badawczego i innowacyjnego oraz absorpcję zaawansowanych technologii, a także 
rozwijanie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i 
przedsiębiorczości. 

 

Dodatkowo jako źródło współfinansowania może być traktowany Horyzont Europa. Filar I 
(Działania Marii Skłodowskiej-Curie i Infrastruktura Badawcza) programu może mieć znaczenie dla 
częściowego wsparcia działań w ramach środka. 

1.7. Rozwój odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej i technologii wodorowych 

Fundusz 

Sprawiedliwej 
Modernizacja energetyki w kierunku neutralności klimatycznej zgodnie z celami klimatyczno-
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Transformacji (I 
filar): 

energetycznymi UE do 2030 roku jest jednym z celów sprawiedliwej transformacji. Dlatego 
zaproponowane działanie, które koncentruje się na rozwoju OZE i innych czystych technologii, 

takich jak wodór - wpisuje się w najbardziej preferowany zakres działań, które mają być 
współfinansowane przez FST. Jak wskazano w art. 8 ust. 2 lit. d), e) i f) rozporządzenia FST – 
inwestycje we wdrażanie technologii oraz w systemy i infrastrukturę dla przystępnej cenowo 
czystej energii, w tym technologie magazynowania energii, oraz w redukcję emisji gazów 

cieplarnianych, inwestycje w energię odnawialną i efektywność energetyczną, a także inwestycje w 
inteligentną i zrównoważoną mobilność lokalną, w tym dekarbonizację lokalnego sektora 
transportu i jego infrastruktury. 

Działania zaplanowane w ramach tego przedsięwzięcia przyczynią się do rozwoju OZE i 

transformacji sektorów energetycznych, co doprowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych. W 
związku z tym środek będzie odgrywał kluczową rolę w osiągnięciu celu klimatycznego, jakim jest 
gospodarka zeroemisyjna netto przez województwo wielkopolskie. 

InvestEU i 
pożyczki EBI  
(II i III filar): 

Rekomenduje się wsparcie działania realizowanych przez duże podmioty gospodarcze również w 
ramach InvestEU poprzez politykę „zrównoważona infrastruktura”. Obejmuje on m.in. 
zrównoważone inwestycje w obszarze energii, w szczególności energii odnawialnej, efektywności 

energetycznej zgodnie z ramami energetycznymi 2030. Wskazane jest również włączenie polityki 
„MSP” InvestEU do źródeł współfinansowania działań w ramach działań ukierunkowanych na 
innowacyjne MSP. Planowane działania są zgodne z załącznikami II i V do rozporządzenia 
InvestEU, które określa najbardziej oczekiwane i wykluczone listy działań. 

 

Samorządy i gminy mogą być również wspierane poprzez pożyczkę sektora publicznego w ramach 
MST – w przypadku, gdy planowane działania nie będą generować wystarczającego strumienia 
dochodów własnych, pozwalających na ich sfinansowanie bez wsparcia unijnego. III filar MST 

może być skierowany do osoby prawnej mającej siedzibę w państwie członkowskim jako podmiot 
prawa publicznego lub jako podmiot prawa prywatnego, któremu powierzono misję publiczną, z 
którym zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu. 

Inne źródła: 

Dodatkowe wsparcie działań w ramach tego środka może pochodzić również z funduszy EUETS. 
Fundusz Modernizacyjny powinien być przeznaczony przede wszystkim na wspieranie inwestycji w 
wytwarzanie i wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, poprawę efektywności 

energetycznej, z wyjątkiem efektywności energetycznej związanej z wytwarzaniem energii ze 
stałych paliw kopalnych, magazynowaniem energii oraz modernizacją sieci energetycznych, w tym 
komunalnych rurociągów ciepłowniczych, sieci do przesyłu energii elektrycznej. Fundusz 
innowacyjny może mieć zastosowanie w przypadku innowacyjnych technologii energii odnawialnej 

i magazynowania energii, w tym projektów na małą skalę. 

 

Wśród dodatkowych źródeł dofinansowania uwzględniony będzie Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności (RRF) – gdzie OZE i technologie wodorowe są kluczowymi obszarami 

priorytetów. W propozycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności uwzględniono 
również wsparcie dla klastrów OZE. Dlatego też część działań w ramach tego działania – tj. 
stworzenie klastra producentów zielonego wodoru – może być dofinansowane również poza MST. 

 

EFRR/FS należy traktować jako dodatkowy instrument finansowania działania. Cel „PO2” (bardziej 
ekologiczna, niskoemisyjna transformacja w kierunku gospodarki o zerowej emisji netto i odpornej 
Europy poprzez promowanie czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i 
niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmiany klimatu i 

przystosowania się do niej, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej 
mobilności w miastach) ma być osiągnięty m.in. poprzez promowanie energii odnawialnej zgodnie 
z dyrektywą REDII, w tym z określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju, a także 
rozwój inteligentnych systemów energetycznych, sieci i magazynowania energii poza TEN-E. Jest 

to zgodne z zakresem działań proponowanych przez środek. Zgodnie z Umową o Partnerstwie 
wsparcie finansowe rozwoju klastrów energii będzie częścią Regionalnych Programów 
Operacyjnych. 

1.8. Wsparcie rozwoju bezemisyjnego transportu publicznego, energetyki, przemysłu i 

budownictwa 

Fundusz 

Sprawiedliwej 
Transformacji (I 
filar): 

Przejście głównych sektorów energetycznych – transportu publicznego, energetyki, przemysłu i 
budownictwa – w kierunku zerowej emisji, zgodnie z celami klimatyczno-energetycznymi UE do 

2030 r., jest jednym z celów sprawiedliwej transformacji. Proponowane przedsięwzięcie, które 
koncentruje się na rozwoju OZE oraz innych czystych technologii, takich jak wodór w sektorach 
odbiorców energii - jest spójne z najbardziej preferowanym zakresem działań do dofinansowania. 
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Przykładowe działania w ramach tego środka będą współfinansowane przez FST na podstawie art. 
8 ust. 2 lit. (d), (e), (f) i (g). Wskazują one na inwestycje we wdrażanie technologii oraz w systemy i 

infrastrukturę dla przystępnej cenowo czystej energii, w tym technologii magazynowania energii, 
oraz w redukcję emisji gazów cieplarnianych, inwestycje w energię odnawialną zgodnie z REDII 
oraz w efektywność energetyczną, inwestycje w inteligentną i zrównoważoną mobilność lokalną, w 
tym dekarbonizację sektora transportu lokalnego i jego infrastruktury, a także inwestycje w 

modernizację sieci ciepłowniczych w celu poprawy efektywności energetycznej systemów 
ciepłowniczych oraz inwestycje w produkcję ciepła pod warunkiem dostarczania go wyłącznie 
przez odnawialne źródła energii. Dodatkowo działania nie będą wspierać inwestycji związanych z 
produkcją, przetwarzaniem, transportem, dystrybucją, magazynowaniem lub spalaniem paliw 

kopalnych oraz wszelkich innych wymienionych w artykule 9 FST (tj. związanych z energetyką 
jądrową). 

Proponowane działania w ramach tego przedsięwzięcia są niezbędne do skutecznej realizacji 
celów UE w obszarach OZE i efektywności energetycznej. W związku z tym środek ten będzie 

spełniał warunki rozporządzenia FST do współfinansowania w ramach I filaru. 

InvestEU i 

pożyczki EBI  
(II i III filar): 

II filar MST może być traktowany jako zastępcze źródło wsparcia dla dużych firm i MSP. InvestEU 

oferuje dwie polityki, które mogą mieć znaczenie w przypadku tego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 
7 ust. 1 polityka „badania, innowacje i cyfryzacja” obejmuje zrównoważone inwestycje w obszarach 
takich jak oszczędność energii i integracja budynków z połączonymi systemami energetycznym i, 
magazynowymi, cyfrowymi i transportowymi. Polityka „MSP” oferuje dodatkowe możliwe źródło 

finansowania dla innowacyjnych MSP w ramach proponowanego działania. 

Spółki publiczne i prywatne – jako podmiot prawa publicznego lub jako podmiot prawa prywatnego, 
któremu powierzono misję publiczną – mogą również pozyskać wsparcie z III filaru MST – pożyczki 
sektora publicznego. Działania, które mają otrzymać wsparcie, muszą spełniać cel, jakim jest 

sprostanie poważnym wyzwaniom społeczno-gospodarczym wynikającym z procesu przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu. Sfinansowanie działań z III filaru MST powinno być możliwe, 
ponieważ odpowiada to potrzebom rozwojowym regionów wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. Istnieje również potrzeba spełnienia warunku ułatwienia finansowania 

projektów, które nie generują wystarczającego strumienia dochodów własnych pozwalających na 
ich finansowanie bez wsparcia unijnego. 

Inne źródła: 

Wśród dodatkowych źródeł współfinansowania znajduje się Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności (RRF), w którym bezemisyjne sektory energii są kluczowymi priorytetami. 

EFRR/FS należy traktować jako dodatkowy instrument finansowania działania. Cel „PO2” (bardziej 
ekologiczna, niskoemisyjna transformacja w kierunku gospodarki o zerowej emisji netto i odpornej 

Europy poprzez promowanie czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i 
niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej 
mobilności w miastach) ma być osiągnięty m.in. poprzez promowanie energii odnawialnej zgodnie 

z dyrektywą REDII, w tym z określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju, a także 
rozwój inteligentnych systemów energetycznych, sieci i magazynowania energii poza TEN-E, oraz 
promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w ramach przejśc ia na 
gospodarkę o zerowej emisji dwutlenku węgla netto. 

Środki z EU ETS mogą również współfinansować działania w ramach tego działania. Organem 
wykonawczym funduszu jest Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz 
Innowacyjny powinien zostać wzięty pod uwagę w przypadku innowacyjnych niskoemisyjnych 
technologii i procesów w energochłonnych gałęziach przemysłu, w tym CCU i CCS, a także 

innowacyjnych technologii energii odnawialnej i magazynowania energii, w tym projektów na małą 
skalę. Firmy muszą składać wnioski w wezwaniach do wsparcia z EU ETS. O ile zgodnie z art. 10d 
dyrektywy EU ETS Fundusz Modernizacyjny powinien być przede wszystkim przeznaczony na 
wspieranie inwestycji w wytwarzanie i wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, o 

tyle poprawa efektywności energetycznej, z wyjątkiem efektywności energetycznej związanej z 
wytwarzaniem energii ze stałych paliw kopalnych, magazynowanie energii i modernizacja sieci 
energetycznych, w tym rurociągów ciepłowniczych, sieci przesyłu energii elektrycznej, 
efektywności energetycznej w transporcie, budynkach, rolnictwie i gospodarce odpadami, a także 

wspieranie sprawiedliwej transformacji w regionach zależnych od emisji dwutlenku węgla w 
państwach członkowskich będących beneficjentami, tak w celu wspierania powrotu, 
przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji pracowników, edukacji, inicjatyw poszukiwania pracy 
i nowych przedsiębiorstw, w dialogu z partnerami społecznymi. 

1.9. Wsparcie mające na celu zwiększenie konkurencyjności w nowych specjalizacjach 

gospodarczych subregionu, wykorzystujących technologie cyfrowe 

Fundusz Przykładowe działania tego środka, które koncentruje się na cyfryzacji oraz podnoszeniu 
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Sprawiedliwej 
Transformacji (I 

filar): 

kompetencji cyfrowych wpisują się w najbardziej preferowane działania wskazane przez 
rozporządzenie FST w art. 8 ust. 1 lit. d) i h): inwestycje we wdrażanie technologii, a także 

systemów i infrastruktury na rzecz przystępnej cenowo czystej energii, w tym technologii 
przechowywania energii, oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także inwestycji w 
cyfryzację, innowacje cyfrowe i łączność cyfrową. 

InvestEU i 
pożyczki EBI  
(II i III filar): 

II filar MST powinien być źródłem wsparcia dla dużych firm. InvestEU oferuje politykę „badania, 
innowacje i cyfryzacja”, która jest odpowiednia w przypadku tego środka. Art. 7 ust. 1 wymienia 
działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną, transfer technologii i wyników badań na rynek w 

celu wsparcia aktywatorów rynku i współpracy między przedsiębiorstwami, demonstrację i 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, a 
także cyfryzację przemysłu unijnego. 

Inna polityka– „MSP” może być użyta w przypadku innowacyjnych MSP w ramach proponowanego 

działania. 

Inne źródła: 

Mając na uwadze, że Instrument na rzecz Naprawy i Zwiększania Odporności (RRF) musi spełniać 

cel polegający na wydatkowaniu co najmniej 20% alokacji państwa członkowskiego na agendę 
cyfrową, wskazane jest rozważenie go jako dodatkowego źródła finansowania. 

Dodatkowym źródłem wsparcia tego przedsięwzięcia może być Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego oraz Fundusz Spójności (EFRR/FS). W szczególności w celu osiągnięcia celu „PO1” 

(bardziej konkurencyjna i inteligentniejsza Europa poprzez promowanie innowacyjnej i inteligentnej 
transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności ICT) poprzez czerpanie korzyści z cyfryzacji 
dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i władz publicznych, a także rozwijając 
umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, 

jak również polepszając łączność cyfrową. 

1.10. Wdrażanie koncepcji Smart City i Smart Village 

Fundusz 
Sprawiedliwej 
Transformacji (I 

filar): 

Aby otrzymać wsparcie, działanie musi przyczyniać się do realizacji pojedynczego celu 
szczegółowego FST, który określa się jako „umożliwienie regionom i ludziom zajęcia się 
społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi skutkami przejścia na unijny cel klimatyczny do 
roku 2030 i neutralną dla klimatu gospodarkę do 2050, na podstawie Porozumienia Paryskiego”. 

Działania w ramach tego przedsięwzięcia są zgodne z regulacjami FST, w szczególności z art. 8 
ust. 2 lit. d) i h), które określają preferowany zakres wsparcia. Wymieniono m.in. inwestycje we 
wdrażanie technologii oraz w systemy i infrastrukturę dla przystępnej cenowo czystej energii, w 
tym technologii magazynowania energii, oraz w redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także 

inwestycje w cyfryzację, innowacje cyfrowe i łączność cyfrową. 

InvestEU i 
pożyczki EBI  

(II i III filar): 

II filar MST powinien być źródłem wsparcia dla dużych firm. InvestEU oferuje politykę „badania, 

innowacje i cyfryzacja”, która jest odpowiednia w przypadku tego środka. Art. 7 ust. 1 wymienia 
działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną, transfer technologii i wyników badań na rynek w 
celu wsparcia aktywatorów rynku i współpracy między przedsiębiorstwami, demonstrację i 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, a 

także cyfryzację przemysłu unijnego. 

Inna polityka– „MSP” może być użyta w przypadku innowacyjnych MSP w ramach proponowanego 
działania. 

Spółki publiczne i prywatne – jako podmiot prawa publicznego lub jako podmiot prawa prywatnego, 

któremu powierzono misję publiczną – mogą również pozyskać wsparcie z III filaru MST – pożyczki 
sektora publicznego. Działania, które mają otrzymać wsparcie, muszą spełniać cel, jakim jest 
sprostanie poważnym wyzwaniom społeczno-gospodarczym wynikającym z procesu przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu. Sfinansowanie działań z III filaru MST powinno być możliwe, 

ponieważ odpowiada to potrzebom rozwojowym regionów wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. Istnieje również potrzeba spełnienia warunku ułatwienia finansowania 
projektów, które nie generują wystarczającego strumienia dochodów własnych pozwalających na 
ich finansowanie bez wsparcia unijnego. 

Inne źródła: 

Mając na uwadze, że Instrument na rzecz Naprawy i Zwiększania Odporności (RRF) musi spełniać 
cel polegający na wydatkowaniu co najmniej 20% alokacji państwa członkowskiego na agendę 

cyfrową, wskazane jest rozważenie go jako dodatkowego źródła finansowania. 

Dodatkowym źródłem wsparcia tego przedsięwzięcia może być Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego oraz Fundusz Spójności (EFRR/FS). W szczególności w celu osiągnięcia celu „PO1” 
(bardziej konkurencyjna i inteligentniejsza Europa poprzez promowanie innowacyjnej i inteligentnej 

transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności ICT) poprzez czerpanie korzyści z cyfryzacji 
dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i władz publicznych, a także rozwijając 
umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, 
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jak również polepszając łączność cyfrową. 

1.11. Wsparcie zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji 

Fundusz 
Sprawiedliwej 

Transformacji (I 
filar): 

Działania w ramach tego środka mogą być wspierane przez FST. Rozporządzenie w art. 8 ust. 2 
lit. j) wskazuje inwestycje w poprawę gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym poprzez 

zapobieganie powstawaniu odpadów, redukcję, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne 
wykorzystanie, naprawę i recykling – jako jeden z najbardziej preferowanych obszarów. 

InvestEU i 
pożyczki EBI  
(II i III filar): 

II filar MST może być zastępczym źródłem wsparcia w szczególności dla dużych firm. InvestEU 
oferuje politykę „zrównoważona infrastruktura”, która jest właściwa w przypadku tego 
przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 7 ust. 1 dotyczy ona zrównoważone inwestycje w takich obszarach 
jak gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i gospodarką o 

obiegu zamkniętym, infrastrukturą przyrodniczą i inną środowiskową, aktywami mobilnymi oraz 
wdrażaniem innowacyjnych technologii, które przyczyniają się do ochrony środowiska w zakresie 
odporności na zmiany klimatu lub zrównoważonego rozwoju społecznego i które spełniają unijne 
normy zrównoważonego rozwoju środowiskowego lub społecznego. 

Spółki publiczne i prywatne – jako podmiot prawa publicznego lub jako podmiot prawa prywatnego, 
któremu powierzono misję publiczną – mogą również pozyskać wsparcie z III filaru MST – pożyczki 
sektora publicznego. Działania, które mają otrzymać wsparcie, muszą spełniać cel, jakim jest 
sprostanie poważnym wyzwaniom społeczno-gospodarczym wynikającym z procesu przejścia na 

gospodarkę neutralną dla klimatu. Sfinansowanie działań z III filaru MST powinno być możliwe, 
ponieważ odpowiada to potrzebom rozwojowym regionów wskazanych w terytorialnych planach 
sprawiedliwej transformacji. Istnieje również potrzeba spełnienia warunku ułatwienia finansowania 
projektów, które nie generują wystarczającego strumienia dochodów własnych pozwalających na 

ich finansowanie bez wsparcia unijnego. 

Inne źródła: 

EFRR/FS należy traktować jako dodatkowy instrument finansowania działania. Cel „PO2” (bardziej 

ekologiczna, niskoemisyjna transformacja w kierunku gospodarki o zerowej emisji netto i odpornej 
Europy poprzez promowanie czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i 
niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej 

mobilności w miastach) poprzez promowanie przejścia na zasobooszczędną gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. 

 

Dodatkowe źródło wsparcia dostępne jest w ramach podprogramu LIFE „Środowisko”. 

Współfinansuje on projekty w sektorze ochrony środowiska, w szczególności w obszarach 
powietrza, chemikaliów, gospodarki ekologicznej i o obiegu zamkniętym, awarii przemysłowych, 
hałasu, gleby, odpadów, wody oraz środowiska miejskiego. Program zapewnia dotacje na 
działania dla projektów pilotażowych i demonstracyjnych w celu opracowania, przetestowania i 

zaprezentowania strategii lub podejścia do zarządzania. Co więcej, tak zwane projekty bliskie 
rynku wprowadzają innowacyjne, demonstracyjne rozwiązania, które przynoszą wyraźne korzyści 
środowiskowe lub klimatyczne. Przykładami mogą być gospodarowanie odpadami, gospodarka o 
obiegu zamkniętym, efektywne gospodarowanie zasobami, woda, powietrze lub łagodzenie zmian 

klimatu. Program LIFE pomaga firmom wprowadzać na rynek swoje ekologiczne produkty, 
technologie, usługi i procesy. 

1.12. Wsparcie rozwoju biorolnictwa 

Fundusz 
Sprawiedliwej 

Transformacji (I 
filar): 

Rozporządzenie FST nie wskazuje na rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w 
zakresie wsparcia. Mogą one jednak być brane pod uwagę pod pewnymi warunkami. W 
szczególności należy rozważyć, czy przykładowe działania są niezbędne do realizacji 

pojedynczego celu specjalnego sprawiedliwej transformacji, który jest opisany w rozporządzeniu 
FST jako wkład w pojedynczy cel szczegółowy umożliwiając regionom i ludziom radzenie sobie ze 
społecznymi, zatrudnieniowymi, gospodarczymi oraz środowiskowymi skutkam i transformacji w 
kierunku unijnego celu na 2030 r. dotyczącego klimatu i gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 

r., na podstawie Porozumienia Paryskiego. Środek musi zatem w znacznym stopniu doprowadzić 
do spełnienia celów klimatycznych UE (redukcja emisji gazów cieplarnianych, rozwój OZE i 
efektywności energetycznej). Wskazane jest również włączenie byłych pracowników sektorów 
związanych z węglem w zakres beneficjentów. Można to zrobić jako kontynuację działań 

związanych z przekwalifikowaniem i podnoszeniem kwalifikacji w ramach innych działań 
przewidzianych w terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji, mając na uwadze, że rozwój 
zrównoważonego rolnictwa jest jednym z kierunków transformacji subregionalnej. 

InvestEU i 
pożyczki EBI  

- 
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(II i III filar): 

Inne źródła: 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) pozostaje głównym 
źródłem współfinansowania szerokiego zakresu działań zbliżonych do wzorcowych działań w 
ramach tego działania w okresie programowania WRF 2021-2027. Przejściowe rozporządzenie 

WPR dotyczące wydatków w okresie 2021-2022 w znacznym stopniu rozszerza dotychczasowe 
przepisy dotyczące rozwoju rolnictwa. 

 

Dodatkowo wskazane jest rozważenie źródła współfinansowania również z EFRR/FS, który 

powinien dotyczyć rozwoju obszarów wiejskich. 

1.13. Wsparcie rozwoju instytucji otoczenia biznesu oraz sieci współpracy i wymiany wiedzy 

Fundusz 
Sprawiedliwej 
Transformacji (I 

filar): 

FST obejmuje dofinansowanie rozwoju instytucji otoczenia biznesu – jest to część preferowanych 
działań do dofinansowania przez FST na podstawie art. 8 ust. 2, lit. (b), który wskazuje inwestycje 
w tworzenie nowych firm, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi doradcze, 
prowadzące do tworzenia miejsc pracy. Rozwinięta sieć współpracy i wymiany wiedzy doprowadzi 

do wzrostu konkurencyjności beneficjentów. Działania w ramach tego środka są niezbędne dla 
transformacji gospodarczej i społecznej subregionu. 

InvestEU i 
pożyczki EBI  
(II i III filar): 

- 

Inne źródła: 

Dodatkowymi źródłami wsparcia tego przedsięwzięcia mogą być Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Fundusz Spójności (EFRR/FS) oraz Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+). 

Rozporządzenie EFS+ w art. 4 wskazuje szczegółowe cele Funduszu – który ma wspierać obszary 

polityki zatrudnienia i mobilności pracowników, edukacji, włączenia społecznego, w tym 
przyczyniania się do eliminacji ubóstwa. Zgodnie z rozporządzeniem ma to być realizowane m.in. 
poprzez poprawę dostępu do zatrudnienia i działań aktywizacyjnych wszystkich osób 
poszukujących pracy, długotrwale bezrobotnych i grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy oraz osób nieaktywnych zawodowo, promowanie samozatrudnienia i ekonomii 
społecznej. 

EFRR/FS zapewni dodatkowe źródło wsparcia dla działania. W szczególności, aby osiągnąć cel 
„PO1” (bardziej konkurencyjna i inteligentniejsza Europa poprzez promowanie innowacyjnej i 

inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności ICT) poprzez „rozwój i 
wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego oraz absorpcję zaawansowanych 
technologii”, „czerpiąc korzyści z cyfryzacji dla obywateli, firm, organizacji badawczych i władz 
publicznych”, „wzmacnianie zrównoważonego wzrostu i konkurencyjności MSP oraz tworzenie 

miejsc pracy w MSP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne” oraz „rozwój umiejętności na rzecz 
inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości”. 

2.1. Wsparcie zwiększające aktywność i współpracę mieszkańców 

Fundusz 
Sprawiedliwej 
Transformacji (I 

filar): 

- 

InvestEU i 
pożyczki EBI  
(II i III filar): 

II filar JTM – InvestEU w ramach polityki „inwestycja społeczna i umiejętności” można uznać za 

źródło wsparcia przykładowych działań tego środka. Obejmuje mikrofinanse, finanse 
przedsiębiorstw społecznych, ekonomię społeczną oraz środki promujące równość płci, 
umiejętności, edukację, szkolenia i powiązane usługi, infrastrukturę społeczną, w tym infrastrukturę 
zdrowotną i edukacyjną oraz mieszkalnictwo socjalne i studenckie, innowacje społeczne, opiekę 

zdrowotną i długoterminową, integrację i dostępność, działalność kulturalną i twórczą o celu 
społecznym oraz integrację osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym obywateli państw 
trzecich. 

Inne źródła: 

Wskazane jest dofinansowanie proponowanych działań w ramach tego przedsięwzięcia przez 
Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+). Środek musi jednak uwzględniać cele EFS+ w 
obszarach polityki zatrudnienia i mobilności pracowników, edukacji, włączenia społecznego, w tym 

przyczyniania się do eliminacji ubóstwa, a tym samym przyczyniać się również do realizacji celu 
politycznego „Europa bardziej społeczna i sprzyjająca włączeniu społecznemu – Wdrażanie 
Europejskiego Filaru Praw Socjalnych”. 

2.2. Wsparcie rozwoju szerokiej gamy usług rekreacyjnych, w tym sportowych i turystycznych; 
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ochrona dziedzictwa i wzmacnianie tożsamości mieszkańców  

Fundusz 

Sprawiedliwej 
Transformacji (I 
filar): 

- 

InvestEU i 
pożyczki EBI  

(II i III filar): 

Beneficjenci tego przedsięwzięcia mogą być wspierani za pośrednictwem InvestEU (II filar MST) 
lub pożyczki sektora publicznego (III filar MST) pod warunkiem, że są podmiotami prawnymi 
mającymi siedzibę w państwie członkowskim jako podmiot prawa publicznego, lub jako podmiot 

prawa prywatnego, któremu powierzono misję służby publicznej, z którym zostanie podpisana 
umowa o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu. 

W przypadku InvestEU należy uznać politykę „zrównoważona infrastruktura” – rozporządzenie 
InvestEU wskazuje w art. 7 lit. a), że ten segment polityki obejmuje m.in. infrastrukturę 

środowiskową, dziedzictwo kulturowe, turystykę, sprzęt, aktywa mobilne innowacyjnych 
technologii, które przyczyniają się do realizacji celów Unii w zakresie odporności środowiskowej lub 
klimatycznej lub zrównoważonego rozwoju społecznego i które spełniają unijne normy 
zrównoważonego rozwoju środowiskowego lub społecznego. 

W przypadku pożyczki sektora publicznego w ramach JTM - wspierane działania muszą spełniać 
cel, jakim jest sprostanie poważnym wyzwaniom społeczno-gospodarczym wynikającym z procesu 
transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Może on sfinansować działanie z III 
filaru MST, ponieważ odpowiada potrzebom rozwojowym regionów wskazanych w terytorialnych 

planach sprawiedliwej transformacji. Istnieje jednak potrzeba spełnienia warunku ułatwienia 
finansowania projektów, które nie generują wystarczającego strumienia dochodów własnych, 
pozwalającego na ich finansowanie bez wsparcia unijnego. 

Inne źródła: 

Regionalny Program Operacyjny również powinien być traktowany jako instrument finansowania 
tego działania. W szczególności w ramach celu EFRR/FS „PO4” (Europa bardziej społeczna i 
sprzyjająca włączeniu społecznemu – Wdrażanie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych) poprzez 

zwiększenie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym. 

2.3. Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich 

Fundusz 
Sprawiedliwej 

Transformacji (I 
filar): 

Społeczny wymiar transformacji powinien uwzględniać potrzebę rewitalizacji miast i obszarów 
wiejskich, jeśli przyczyni się to do złagodzenia nierówności społecznych i wykluczenia społecznego 
w subregionie podlegającym sprawiedliwej transformacji. Jednak zgodnie z rozporządzeniem FST 
działania w ramach tego środka muszą być zgodne z art. 8 ust. 2, lit. (i), który wskazuje na zakres 

kwalifikowalności do takich działań – obejmuje inwestycje w rewitalizację i dekontaminację terenów 
poprzemysłowych, rekultywację gruntów i w tym w razie potrzeby zieloną infrastrukturę i projekty 
zmiany przeznaczenia z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. W przeciwnym razie 
nie będą one współfinansowany z FST. 

InvestEU i 
pożyczki EBI  
(II i III filar): 

Wskazane jest wsparcie działania przez II i III filar JTM. InvestEU oferuje politykę „zrównoważona 
infrastruktura”, która obejmuje zrównoważone inwestycje w obszarach m.in. projektów renowacji 

budynków skoncentrowanych na oszczędności energii i integracji budynków z połączonymi 
systemami energetycznymi, magazynowymi, cyfrowymi i transportowymi, przyrody i innej 
infrastruktury środowiskowej, dziedzictwa kulturowego , turystyki, sprzętu, aktywów ruchomych i 
wdrażania innowacyjnych technologii, które przyczyniają się do osiągnięcia unijnych celów w 

zakresie odporności środowiskowej lub klimatycznej lub zrównoważonego rozwoju społecznego i 
które spełniają unijne normy zrównoważonego rozwoju środowiskowego lub społecznego. Dlatego 
też, jeśli działania w ramach tego przedsięwzięcia są spójne z tym zakresem, beneficjenci mogą 
skorzystać z tej możliwości. 

Podmiot prawa publicznego lub jako podmiot prawa prywatnego, któremu powierzono misję 
publiczną – może być również wspierany przez III filar MST – pożyczkę sektora publicznego. 
Działania muszą spełniać cel, jakim jest sprostanie poważnym wyzwaniom społeczno-
gospodarczym wynikającym z procesu przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu. Działania 

mogą być też finansowane z III filaru MST, ponieważ odpowiadają potrzebom rozwojowym 
regionów wskazanych w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji. Istnieje również 
potrzeba spełnienia warunku ułatwienia finansowania projektów, które nie generują 
wystarczającego strumienia dochodów własnych pozwalających na ich finansowanie bez wsparcia 

unijnego. 

Inne źródła: 

EFRR/FS należy traktować jako główne źródło finansowania dla przedsięwzięć, które nie będą 
zgodne z MST. W szczególności cel „PO5” (Europa bliżej obywateli poprzez wspieranie 

zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszelkiego rodzaju terytoriów i inicjatyw lokalnych) 
poprzez wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu rozwoju społecznego, 
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gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki oraz 
bezpieczeństwa na obszarach miejskich, a także wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego 

włączeniu lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 
naturalnego, zrównoważonej turystyki oraz bezpieczeństwa na obszarach innych niż obszary 
miejskie – ma zastosowanie w przypadku tego środka. 

2.4. Integracja społeczna osób dotkniętych transformacją 

Fundusz 

Sprawiedliwej 
Transformacji (I 
filar): 

Działania zaplanowane w ramach tego środka są w pełni spójne z celem FST, którym jest 
łagodzenie negatywnych skutków transformacji klimatycznej poprzez wspieranie najbardziej 

dotkniętych terytoriów i zainteresowanych pracowników oraz promowanie zrównoważonej 
transformacji społeczno-gospodarczej. Ponadto rozporządzenie FST doprecyzowuje w art. 8 ust. 1 
lit. k), l), m), które uwzględniają działania takie jak podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie 
pracowników i osób poszukujących pracy, pomoc w poszukiwaniu pracy dla poszukujących pracy, 

aktywna integracja osób poszukujących pracy. Działanie będzie współfinansowane przez FST, 
ponieważ koncentruje się na osobach, dotkniętych negatywnie przez transformację – 
bezrobotnych, biernych zawodowo. 

InvestEU i 
pożyczki EBI  
(II i III filar): 

- 

Inne źródła: 

Wskazane jest wsparcie proponowanego działania również przez Europejski Fundusz Społeczny 
Plus (EFS+), który obejmuje dostępność środków na przykładowe działania. Rozporządzenie 

EFS+ w art. 4 wskazuje szczegółowe cele Funduszu – który ma wspierać obszary polityki 
zatrudnienia i mobilności pracowników, edukacji, włączenia społecznego, w tym przyczyniania się 
do eliminacji ubóstwa. Zgodnie z rozporządzeniem ma to być realizowane m.in. poprzez poprawę 
dostępu do zatrudnienia i działania aktywizacyjne wszystkich osób poszukujących pracy, 

długotrwale bezrobotnych i grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz 
osób nieaktywnych zawodowo, promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej, 
modernizację instytucji i usług rynku pracy w celu oceny i przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności oraz zapewnienia terminowej i dostosowanej do potrzeb pomocy i wsparcia w 

dostosowaniu do rynku pracy, zmianach i mobilności oraz promowaniu przystosowania 
pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, aktywnego i zdrowego starzenia się 
oraz zdrowego i dobrze przystosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla 
zdrowia. Ponadto poprzez promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci, a także wspieranie 
aktywnej integracji z myślą o promowaniu równych szans, niedyskryminacji i aktywnego 
uczestnictwa oraz zwiększanie szans na zatrudnienie, w szczególności dla grup 
defaworyzowanych. 

Regionalny Program Operacyjny również powinien być traktowany jako instrument finansowania 
tego działania. W szczególności w ramach celu EFRR/FS „PO4” (Europa bardziej społeczna i 
sprzyjająca włączeniu społecznemu – Wdrażanie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych) poprzez 
poprawę równego dostępu do włączających i wysokiej jakości usług w zakresie edukacji, szkoleń i 

uczenia się przez całe życie poprzez rozwój dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie 
odporności na kształcenie i szkolenie na odległość oraz przez Internet. 

2.5. Wsparcie rozwoju lokalnych usług i infrastruktury społecznej 

Fundusz 
Sprawiedliwej 

Transformacji (I 
filar): 

Proponowany zakres działań mających na celu rozwój lokalnych usług społecznych w celu 
zmniejszenia wykluczenia społecznego jest spójny z listą działań, które mają być wspierane przez 
rozporządzenie FST z art. 8 ust. 2 lit.(o), który wskazuje działania w obszarze edukacji i integracji 

społecznej, w tym, w uzasadnionych przypadkach, infrastruktury na potrzeby ośrodków 
szkoleniowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i osób starszych, zgodnie z 
terytorialnym planem sprawiedliwej transformacji subregionu. 

InvestEU i 

pożyczki EBI  
(II i III filar): 

II filar MST – InvestEU oferuje wsparcie uzupełniające w ramach polityki „inwestycja społeczna i 
umiejętności”. Obejmuje ona mikrofinanse, finanse przedsiębiorstw społecznych, ekonomię 
społeczną oraz środki promujące równość płci, umiejętności, edukację, szkolenia i powiązane 

usługi, infrastrukturę społeczną, w tym infrastrukturę zdrowotną i edukacyjną oraz mieszkalnictwo 
socjalne i studenckie, innowacje społeczne, opiekę zdrowotną i długoterminową, integrację i 
dostępność, działalność kulturalną i twórczą o celu społecznym oraz integrację osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji, w tym obywateli państw trzecich. 

Inne źródła: 
Wskazane jest wsparcie części działań w ramach tego przedsięwzięcia również przez Europejski 
Fundusz Społeczny Plus (EFS+). Rozporządzenie EFS+ w art. 4 wskazuje szczegółowe cele 

Funduszu – który ma wspierać obszary polityki zatrudnienia i mobilności pracowników, edukacji, 
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włączenia społecznego, w tym przyczyniania się do eliminacji ubóstwa. Zgodnie z 
rozporządzeniem, musi to być realizowane m.in. poprzez promowanie zrównoważonego udziału 

płci w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami 
niesamodzielnymi, a ponadto: wzmacnianie równości i szybki dostęp do wysokiej jakości, trwałych i 
przystępnych cenowo usług, w tym usług promujących dostęp do mieszkań i opieki 

skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizację systemów opieki społecznej, w 
tym promowanie dostępu do opieki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; poprawę dostępności, w tym dla osób 
niepełnosprawnych, skuteczności i odporności systemów opieki zdrowotnej i usług opieki 

długoterminowej, a także promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. 

EFRR/FS oferuje również wsparcie przewidzianego zakresu działań. Szczególnie w celu realizacji 
celu „PO4” (Europa bardziej społeczna i sprzyjająca włączeniu społecznemu, wdrażająca 

Europejski filar praw socjalnych) poprzez promowanie włączenia społeczno-ekonomicznego 
społeczności zmarginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach i grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o specjalnych potrzebach, poprzez 
zintegrowane działania, w tym mieszkalnictwo i usług społecznych, a także zapewnienie równego 

dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym 
podstawowej opieki zdrowotnej, oraz promowanie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 
rodzinnej i środowiskowej. 

2.6. Wsparcie promocji zdrowia, diagnostyki zdrowia, profilaktyki oraz poprawy jakości i 

dostępności świadczeń zdrowotnych 

Fundusz 
Sprawiedliwej 

Transformacji (I 
filar): 

Działania proponowane w ramach tego środka mogą być wspierane przez FST przy założeniu, że 
oczekiwane rezultaty będą odpowiedzią na poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 

wynikające z procesu transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu w subregionie. 

InvestEU i 
pożyczki EBI  

(II i III filar): 

II filar MST – InvestEU oferuje wsparcie uzupełniające w ramach polityki „inwestycja społeczna i 
umiejętności”. Obejmuje mikrofinanse, finanse przedsiębiorstw społecznych, ekonomię społeczną 
oraz środki promujące m.in. infrastrukturę społeczną, w tym infrastrukturę zdrowotną i edukacyjną 
oraz mieszkania socjalne i studenckie, innowacje społeczne, opiekę zdrowotną i długoterminową, 

integrację i dostępność. 

Podmiot prawa publicznego lub jako podmiot prawa prywatnego, któremu powierzono misję 
publiczną – może być również wspierany przez III filar MST – pożyczkę sektora publicznego. 
Działania muszą spełniać cel, jakim jest sprostanie poważnym wyzwaniom społeczno-

gospodarczym wynikającym z procesu przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu. Działania 
mogą być też finansowane z III f ilaru MST, ponieważ odpowiadają potrzebom rozwojowym 
regionów wskazanych w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji. Istnieje również 
potrzeba spełnienia warunku ułatwienia finansowania projektów, które nie generują 

wystarczającego strumienia dochodów własnych pozwalających na ich finansowanie bez wsparcia 
unijnego. 

Inne źródła: 

Jednym z głównych źródeł współfinansowania powinien być Instrument na rzecz Naprawy i 
Zwiększania Odporności (RRF). Zgodnie z rozporządzeniem RRF oraz wytycznymi Komisji dla 
państw członkowskich w sprawie krajowego planu naprawy i zwiększania odporności zdrowie jest 
jednym z sześciu filarów Instrumentu, w związku z czym będzie jednym z priorytetowych obszarów 

wsparcia. 

2.7. Wsparcie poprawy jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców poprzez usługi cyfrowe 

(m.in. e-administracja, e-zdrowie) oraz przygotowanie społeczeństwa i różnych podmiotów 

do tworzenia i wykorzystywania technologii cyfrowych 

Fundusz 
Sprawiedliwej 
Transformacji (I 
filar): 

Przykładowe działania tego środka, który koncentruje się na cyfryzacji oraz podnoszeniu 
kompetencji cyfrowych, wpisują się w najbardziej preferowane działania wskazane w 
rozporządzeniu FST w art. 8 ust. 1 lit. h i k): inwestycje w cyfryzację, innowacje cyf rowe i łączność 

cyfrową, a także podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie pracowników i osób 
poszukujących pracy. Przedsięwzięcie to przewiduje szeroki zakres kwalifikujących się 
beneficjentów tj. samorządy, organizacje pozarządowe, MSP, uczelnie - do finansowania przez 
FST. 

InvestEU i 
pożyczki EBI  
(II i III filar): 

Wskazane jest również włączenie do źródeł wsparcia tego działania polityki „badania, innowacje i 
cyfryzacja” II filaru MST – InvestEU. Rozporządzenie InvestEU wskazuje w art. 7 ust. 1, lit. (b) tę 

politykę, ponieważ obejmuje ona badania, rozwój produktów i działalność innowacyjną, transfer 
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technologii i wyników badań na rynek w celu wsparcia aktywatorów rynku i współpracy między 
przedsiębiorstwami, demonstrację i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz wsparcie na rzecz 

zwiększania skali innowacyjności przedsiębiorstw, a także cyfryzację przemysłu unijnego. 

Inne źródła: 

Instrument na rzecz Naprawy i Zwiększania Odporności (RRF) musi pokryć co najmniej 20% 

alokacji państwa członkowskiego, która ma zostać wydana na agendę cyfrową. Dlatego zaleca się 
traktowanie go jako uzupełniającego źródła dofinansowania. 

 

EFRR/FS również oferuje wsparcie przewidzianego zakresu działań, zwłaszcza w celu realizacji 

celu „PO1” (bardziej konkurencyjna i inteligentniejsza Europa poprzez promowanie innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności ICT) poprzez „czerpanie 
korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i władz publicznych”. 

2.8. Wsparcie poprawy jakości kształcenia i szkolenia; lepsze dopasowanie do potrzeb rynku 

pracy, nowych specjalizacji subregionu czy nowoczesnej gospodarki 

Fundusz 
Sprawiedliwej 
Transformacji (I 
filar): 

Społeczny wymiar transformacji jest dobrze uwzględniony w działaniach w ramach tego 
przedsięwzięcia. Proponowany zakres jest zgodny z listą działań, które mają być wspierane przez 

rozporządzenie FST – opisane w art. 8 ust. 2 lit. k) – podnoszenie kwalifikacji i 
przekwalifikowywanie pracowników i osób poszukujących pracy. Projekt będzie finansowany z I 
filaru MST, gdyż ma na celu tworzenie nowych miejsc pracy w subregionie podlegającym 
sprawiedliwej transformacji – co jest jednym z głównych celów FST. Szczególny nacisk na 

edukację będzie kładziony na obszar OZE, gospodarkę obiegu zamkniętego oraz inżynierię 
materiałową. 

InvestEU i 
pożyczki EBI  

(II i III filar): 

II filar MST – InvestEU oferuje wsparcie uzupełniające w ramach polityki „inwestycja społeczna i 
umiejętności”. Obejmuje ona mikrofinanse, finanse przedsiębiorstw społecznych, ekonomię 
społeczną oraz środki promujące równość płci, umiejętności, edukację, szkolenia i powiązane 
usługi, infrastrukturę społeczną, w tym infrastrukturę zdrowotną i edukacyjną oraz mieszkalnictwo 

socjalne i studenckie, innowacje społeczne, opiekę zdrowotną i długoterminową, integrację i 
dostępność, działalność kulturalną i twórczą o celu społecznym oraz integrację osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji, w tym obywateli państw trzecich. 

Inne źródła: 

Wskazane jest wsparcie części działań w ramach tego przedsięwzięcia również przez Europejski 
Fundusz Społeczny Plus (EFS+). Rozporządzenie EFS+ w art. 4 wskazuje szczegółowe cele 
Funduszu – który ma wspierać obszary polityki zatrudnienia i mobilności pracowników, edukacji, 

włączenia społecznego, w tym przyczyniania się do eliminacji ubóstwa. Zgodnie z 
rozporządzeniem, musi to być realizowane m.in. poprzez poprawę jakości, integracji, skuteczności 
i dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez walidację 
uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania nabywania kompetencji 

kluczowych, w tym umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności cyfrowych, oraz 
poprzez promowanie wprowadzania systemów kształcenia dualnego oraz praktyki zawodowe. 
Ponadto promowanie równego dostępu i ukończenia wysokiej jakości i włączającej edukacji i 
szkoleń, w szczególności dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji 

i opieki nad dzieckiem, poprzez kształcenie i szkolenie ogólne i zawodowe, aż po poziom 
szkolnictwa wyższego, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności 
edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób niepełnosprawnych, a także promowanie 
uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i 

przekwalifikowywania się dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie 
przedsiębiorczości i umiejętności cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i wymagań w zakresie 
nowych umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmiany ścieżki kariery i 
promowanie mobilności zawodowej. 

 

Regionalny Program Operacyjny również powinien być traktowany jako instrument finansowania 
tego działania. W szczególności w ramach celu EFRR/FS „PO4” (Europa bardziej społeczna i 
sprzyjająca włączeniu społecznemu – Wdrażanie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych) poprzez 

poprawę równego dostępu do włączających i wysokiej jakości usług w zakresie edukacji, szkoleń i 
uczenia się przez całe życie poprzez rozwój dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie 
odporności na kształcenie i szkolenie na odległość oraz przez Internet. 

2.9. Wsparcie w zwiększaniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców, pracowników i 

rolników do zmian 

Fundusz 
Sprawiedliwej 

Działanie to może być współfinansowane z FST ze względu na fakt, że planowane działania są w 
pełni spójne z celem FST, którym jest łagodzenie negatywnych skutków przemian klimatycznych 
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Transformacji (I 
filar): 

poprzez wspieranie najbardziej dotkniętych terytoriów i pracowników oraz promowanie 
zrównoważonej transformacji społeczno-gospodarczej. Rozporządzenie FST wskazuje w art. 8 ust. 

1 lit. k), że podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie pracowników i osób poszukujących 
pracy – należy do działań, które powinny być wyłącznie wspierane. Ponadto przedsięwzięcie 
koncentruje się na pracownikach sektora wydobywczego oraz przedsiębiorstw sektora 
energetycznego, którym grozi bezrobocie w związku z procesem transformacji. 

InvestEU i 

pożyczki EBI  
(II i III filar): 

Wskazane jest włączenie w zakres instrumentów wsparcia również II filaru MST. Rozporządzenie 
InvestEU wskazuje art. 7 ust. 1 lit. d), że polityka „inwestycja społeczna i umiejętności” obejmuje 

mikrofinansowanie, finansowanie przedsiębiorstw społecznych, ekonomię społeczną i środki 
promujące równość płci, umiejętności, edukację, szkolenia i powiązane usługi, infrastrukturę 
społeczną, w tym infrastrukturę zdrowotną i edukacyjną oraz mieszkania socjalne i studenckie, 
innowacje społeczne, opiekę zdrowotną i długoterminową, włączenie społeczne i dostępność, 

działalność kulturalną i twórczą o celu społecznym oraz integrację osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji, w tym obywateli państw trzecich. 

Inne źródła: 

Wskazane jest współfinansowanie proponowanego działania również z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (EFS+), który obejmuje dostępność środków finansowych przewidzianych na 
przykładowe działania. Rozporządzenie EFS+ w art. 4 wskazuje szczegółowe cele Funduszu – 
który ma wspierać obszary polityki zatrudnienia i mobilności pracowników, edukacji, włączenia 

społecznego, w tym przyczyniania się do eliminacji ubóstwa. Zgodnie z rozporządzeniem ma to 
być realizowane m.in. poprzez promowanie przystosowania pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian, a także poprzez wspieranie aktywnej integracji w celu promowania 
równych szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz poprawy szans na zatrudnienie, w 

szczególności dla grup defaworyzowanych. 

EFRR/FS oferuje również wsparcie w zakresie tego działania, zwłaszcza w ramach realizacji celu 
„PO4” (bardziej społeczna i integracyjna Europa, wdrażająca Europejski filar praw socjalnych) 
poprzez poprawę równego dostępu do włączających i wysokiej jakości usług w zakresie edukacji, 

szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój dostępnej infrastruktury, w tym poprzez 
wspieranie odporności na kształcenie i szkolenie na odległość oraz on-line. 

3.1. Wsparcie regeneracji środowiska naturalnego 

Fundusz 
Sprawiedliwej 

Transformacji (I 
filar): 

Działanie to łagodzi negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze spowodowany eksploatacją 
odkrywkowych kopalń węgla brunatnego w subregionie. FST wskazuje na potrzebę uwzględnienia 
wymiaru środowiskowego transformacji. Jest to należycie odzwierciedlone w art. 8 ust. 2 lit. i), w 

którym inwestycje w regenerację i odkażanie terenów poprzemysłowych, rekultywację gruntów 
oraz w razie potrzeby zieloną infrastrukturę i projekty zmiany przeznaczenia, z uwzględnieniem 
zasady „zanieczyszczający płaci” są uwzględnione w zakresie najbardziej oczekiwanych działań. 

InvestEU i 
pożyczki EBI  
(II i III filar): 

W przypadku dużych firm rekomendowane jest włączenie do źródeł wsparcia II filaru MST. 
Rozporządzenie InvestEU wskazuje w art. 7 ust. 1 lit. a) cel tej polityki, jako obejmujący 
zrównoważone inwestycje w obszarach zaopatrzenia i przetwarzania wody, a także przyrody i innej 

infrastruktury środowiskowej. 

Ponadto podmioty publiczne mogą wykorzystać III filar MST w postaci pożyczek EBI na 
finansowanie projektów, które nie generują wystarczającego strumienia dochodów własnych na 
pokrycie kosztów inwestycji. Należy pamiętać, że pożyczek z III filaru nie można łączyć z żadną 

inną formą wsparcia ze środków unijnych, dlatego wykorzystanie tego instrumentu wsparcia może 
być adekwatne dla projektów, które nie mogą być wspierane w ramach dwóch pierwszych filarów 
MST. 

Inne źródła: 

Zaleca się również uwzględnienie Regionalnego Programu Operacyjnego jako uzupełniającego 
instrumentu wsparcia. W ramach celów EFRR/FS „PO2” (bardziej ekologiczna, niskoemisyjna 
transformacja w kierunku gospodarki bezemisyjnej netto i odpornej Europy poprzez promowanie 

czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o 
obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i 
zarządzania ryzykiem oraz zrównoważoną mobilność w miastach) poprzez promowanie dostępu 
do wody i zrównoważonej gospodarki wodnej oraz poprzez wzmacnianie ochrony i zachowania 

przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz 
ograniczanie wszelkich form zanieczyszczenia. 

Dodatkowo należy rozważyć program LIFE, w szczególności podprogram Środowisko, który 
oferuje finansowanie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, środowiska i efektywności 

zasobów – w tym sektora ochrony środowiska w obszarze wody i środowiska miejskiego. 

3.2. Wsparcie zwiększania zasobów wodnych i poprawy ich jakości, ochrony i przywracania 
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bioróżnorodności oraz naturalnej retencji 

Fundusz 
Sprawiedliwej 

Transformacji (I 
filar): 

FST wskazuje na potrzebę włączenia wymiaru środowiskowego transformacji do terytorialnych 

planów sprawiedliwej transformacji. Znajduje to odzwierciedlenie w art. 8 ust. 2 lit. (i), gdzie 
inwestycje w regenerację i odkażanie terenów poprzemysłowych, rekultywację gruntów oraz w 
razie potrzeby zieloną infrastrukturę i projekty zmiany przeznaczenia, z uwzględnieniem zasady 
„zanieczyszczający płaci” znajdują się w zakresie oczekiwanych działań. Ważne jest, aby 

przedsięwzięcie łagodziło negatywny wpływ na gospodarkę wodną i bioróżnorodność powodowany 
działaniem odkrywkowych kopalń węgla brunatnego w subregionie. 

InvestEU i 

pożyczki EBI  
(II i III filar): 

Rozporządzenie InvestEU wskazuje w art. 7 ust. 1 lit. a) cel tej polityki, jako obejmujący 
zrównoważone inwestycje w obszarach zaopatrzenia i przetwarzania wody, a także przyrody i innej 
infrastruktury środowiskowej. Wskazane jest zatem włączenie tej polityki do źródeł 
współfinansowania w ramach działania, w szczególności dla dużych firm. 

Ponadto podmioty publiczne mogą wykorzystać III filar MST w postaci pożyczek EBI na 
finansowanie projektów, które nie generują wystarczającego strumienia dochodów własnych na 
pokrycie kosztów inwestycji. Należy pamiętać, że pożyczek z III filaru nie można łączyć z żadną 
inną formą wsparcia ze środków unijnych, dlatego wykorzystanie tego instrumentu wsparcia może 

być adekwatne dla projektów, które nie mogą być wspierane w ramach dwóch pierwszych f ilarów 
MST. 

Inne źródła: 

EFRR/FS należy traktować jako dodatkowy instrument finansowania działania. Cel „PO2” (bardziej 
ekologiczna, niskoemisyjna transformacja w kierunku gospodarki o zerowej emisji netto i odpornej 
Europy poprzez promowanie czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i 
niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmiany klimatu i 

przystosowania się do niej, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważoną 
mobilność miejska) poprzez promowanie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki wodnej 
oraz poprzez wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej 
infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz redukcję wszelkich form zanieczyszczeń – ma 

znaczenie dla proponowanych działań w ramach tego przedsięwzięcia. 

Dodatkowo należy rozważyć program LIFE, w szczególności podprogram Środowisko, który 
oferuje finansowanie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, środowiska i efektywności 
zasobów – w tym sektora ochrony środowiska w obszarze wody i środowiska miejskiego 

3.3. Ograniczanie skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych, w tym adaptacji obszarów 

miejskich i rolniczych do zmian klimatu 

Fundusz 
Sprawiedliwej 
Transformacji (I 
filar): 

Działanie to ma na celu ograniczenie skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych w subregionie. 

FST wskazuje na potrzebę uwzględnienia wymiaru środowiskowego transformacji. Wspomniano o 
tym w art. 8 ust. 2 lit. (i), gdzie inwestycje w regenerację i dekontaminację terenów 
poprzemysłowych, rekultywację gruntów oraz, w razie potrzeby, zieloną infrastrukturę i projekty 
zmiany przeznaczenia, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci” są objęte zakresem 

oczekiwanych działań. 

InvestEU i 
pożyczki EBI  
(II i III filar): 

W przypadku dużych firm rekomendowane jest włączenie do źródeł wsparcia II filaru MST. 

Rozporządzenie InvestEU wskazuje w art. 7 ust. 1 lit. a) cel tej polityki, jako obejmujący 
zrównoważone inwestycje w obszarach zaopatrzenia i przetwarzania wody, a także przyrody i innej 
infrastruktury środowiskowej. 

 

Podmioty publiczne mogą wykorzystać III filar MST w postaci pożyczek EBI na finansowanie 
projektów, które nie generują wystarczającego strumienia dochodów własnych na pokrycie 
kosztów inwestycji. Należy jednak pamiętać, że pożyczek z III filaru nie można łączyć z żadną inną 
formą wsparcia ze środków unijnych, dlatego wykorzystanie tego instrumentu wsparcia może być 

adekwatne dla projektów, które nie mogą być wspierane w ramach dwóch pierwszych filarów MST. 

Inne źródła: 

EFRR/FS należy traktować jako dodatkowy instrument finansowania działania. Cel „PO2” (bardziej 

ekologiczna, niskoemisyjna transformacja w kierunku gospodarki o zerowej emisji netto i odpornej 
Europy poprzez promowanie czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i 
niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmiany klimatu i 
przystosowania się do niej, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważoną 

mobilność miejska) poprzez promowanie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki wodnej 
oraz poprzez wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej 
infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz redukcję wszelkich form zanieczyszczeń. 

Należy również wziąć pod uwagę program LIFE. W szczególności podprogram działań na rzecz 
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klimatu, który oferuje fundusze na łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej. 

3.4. Wsparcie poprawy dostępności komunikacyjnej 

Fundusz 
Sprawiedliwej 

Transformacji (I 
filar): 

Działania proponowane w ramach tego środka mogą być wspierane przez FST na podstawie art. 8 
ust. 2 lit. f) rozporządzenia FST. Wymienione w nim są inwestycje w inteligentną i zrównoważoną 

mobilność lokalną, w tym dekarbonizację lokalnego sektora transportu i jego infrastruktury, jako 
kwalifikujące się do funduszu. 

InvestEU i 

pożyczki EBI  
(II i III filar): 

Proponowane przykładowe działania w ramach tego środka mogą być również wspierane przez 
MST w ramach II i III filaru. 

Invest EU oferuje wsparcie dla dużych firm w ramach polityki „zrównoważona infrastruktura”. 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia InvestEU obejmuje ono zrównoważone inwestycje w 

obszarach transportu, w tym transportu multimodalnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym 
zgodnie z unijnym celem wyeliminowania śmiertelnych wypadków drogowych i poważnych obrażeń 
do 2050 r., odnowienie i utrzymanie infrastruktury kolejowej i drogowej. 

Podmioty publiczne mogą wykorzystać III filar MST w postaci pożyczek  EBI na finansowanie 

projektów, które nie generują wystarczającego strumienia dochodów własnych na pokrycie 
kosztów inwestycji. Należy jednak pamiętać, że pożyczek z III filaru nie można łączyć z żadną inną 
formą wsparcia ze środków unijnych, dlatego wykorzystanie tego instrumentu wsparcia może być 
adekwatne dla projektów, które nie mogą być wspierane w ramach dwóch pierwszych filarów MST. 

Inne źródła: 

Przykładowe działania w ramach tego przedsięwzięcia mogą być również dofinansowane z 
EFRR/FS. Cel „PO2” (bardziej ekologiczna, niskoemisyjna transformacja w kierunku gospodarki o 

zerowej emisji netto i odpornej Europy poprzez promowanie czystej i sprawiedliwej transformacji 
energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowania się do niej, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, i 
zrównoważoną mobilność miejską) poprzez promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności 

miejskiej w ramach przejścia na gospodarkę o zerowej emisji dwutlenku węgla netto – ma 
znaczenie dla proponowanego zakresu działań. 

Wśród dodatkowych źródeł współfinansowania znajduje się Instrument na rzecz Naprawy i 
Zwiększania Odporności (RRF), w którym bezemisyjny transport jest jednym z kluczowych 

obszarów, które mają być wspierane przez krajowy plan naprawy i zwiększania odporności. 

 

Należy również rozważyć Fundusz Modernizacyjny, który zgodnie z dyrektywą EU ETS powinien 
przede wszystkim służyć wspieraniu inwestycji m.in. w efektywność energetyczną w transporcie. 

 

 

 Uzasadnienie wsparcia dla przedsiębiorstw innych niż MSP 

Podsumowanie wniosków 

Większość zidentyfikowanych potencjalnych działań i projektów ma być adresowana do sektora MSP jako 

beneficjentów lub głównych grup docelowych. Jednak niektóre będą wspierać także inne przedsiębiorstwa – 

głównie należące do samorządu województwa, duże przedsiębiorstwa w ramach regionalnych inteligentnych 

specjalizacji lub związane z górnictwem i energetyką konwencjonalną oraz właścicieli terenów 

poprzemysłowych i pogórniczych, duże podmioty gospodarcze, spółki Skarbu Państwa oraz spółki komunalne.  

Wsparcie to powinno być zgodne z warunkami opisanymi w rozporządzeniu FST jako „w przypadku 

przedsiębiorstw innych niż MSP inwestycje produkcyjne powinny być wspierane tylko wtedy, gdy są konieczne 

do złagodzenia utraty miejsc pracy w wyniku transformacji,  poprzez tworzenie lub ochronę znacznej liczby 

miejsc pracy, i nie prowadzą do ani nie wynikają z relokacji”.  

Według przeprowadzonej analizy liczbę miejsc pracy zagrożonych procesami dekarbonizacji w subregionie 

konińskim oszacowano na ok. 5 tys. do 2030 r. Ponad tysiąc osób pracuje bezpośrednio w kopalniach ZE 

PAK, co przekłada się na dodatkowe 700 pośrednich miejsc pracy. Kolejny tysiąc miejsc pracy związanych jest 

z wytwarzaniem energii elektrycznej. Należy jednak pamiętać, że spółka dzięki swoim planom  strategicznym 
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rozwija również segment OZE w obszarze działalności związanej z produkcją energii elektrycznej. Pozostałe 

segmenty to działalność wspierająca podstawową działalność Grupy ZE PAK, tj. wydobycie węgla brunatnego i 

wytwarzanie energii elektrycznej. Nie wszystkie są więc związane z węglem brunatnym, choć w przypadku 

likwidacji spółka pośrednio również zostanie dotknięta dekarbonizacją regionu. 

Schemat 28. Miejsca pracy potencjalnie dotknięte procesem dekarbonizacji w regionie, 2019 

 

Źródło: Analiza PwC, raporty ZE PAK, Instytut Badań Strukturalnych 

 

Należy również zauważyć, że ZE PAK oferuje ponadprzeciętne wynagrodzenie 27 w porównaniu do średniej w 

regionie. Oznacza to, że osoby zatrudnione w miejscu o relatywnie wysokich zarobkach będą niechętnie 

wchodzić na lokalny rynek pracy, który charakteryzuje się niższymi zarobkami w stosunku do oczekiwań 

pracowników ZE PAK. 

Poza redukcją zatrudnienia wynikającą z procesów dekarbonizacji należy podkreślić, że region już teraz boryka 

się z wysokim poziomem bezrobocia, znacznie powyżej średniej dla Polski na poziomie 5,0%, co wskazuje na  

niskie inwestycje firm w pracowników. Ponadto region boryka się z niewielkim problemem depopulacji (utrata 

około 0,11% ludności rocznie), co oznacza, że region nie jest w pełni atrakcyjny dla mieszkańców. Potencjalna 

liczba utraty miejsc pracy w regionie z powodu neutralności klimatycznej wynosi dla 3,8% siły roboczej, co w 

przypadku zmian klimatycznych może dodatkowo zwiększyć poziom bezrobocia.  

 

Dalsza ocena czy wsparcie przedsiębiorstw innych niż MSP w subregionie konińskim jest uzasadnione ze 

strony FST, została przeprowadzona na podstawie stosunku utraty miejsc pracy do całkowitej liczby 

miejsc pracy w MSP. W analizowanym subregionie oczekiwana utrata miejsc pracy (bezpośrednia i 

pośrednia) wyniesie ok. 6% potencjalnego zatrudnienia w MSP. Biorąc pod uwagę, że w związku z 

transformacją gospodarczą mogą nastąpić dodatkowe utraty miejsc pracy, odsetek ten może być jeszcze 

wyższy. 

Ten wysoki stosunek potencjalnej bezpośredniej utraty miejsc pracy do obecnego średniego zatrudnienia w 

MSP sugeruje, że samo tworzenie miejsc pracy w MSP może nie wystarczyć do zrekompensowania 

oczekiwanej bezpośredniej utraty miejsc pracy w wybranych sektorach. Stąd wspieranie tworzenia miejsc pracy 

i inwestycji produkcyjnych w przedsiębiorstwach innych niż MSP może być uzasadnione w subregionie 

konińskim. Poniższa tabela podsumowuje obliczenia zatrudnienia w MSP oraz stosunek oczekiwanej utraty 

miejsc pracy do zatrudnienia w MSP. 

 
27 Instytut Badań Strukturalnych  

wydobycie produkcja pozostałe związane z 

górnictwem 

remonty łączna liczba 

utraconych 

miejsc pracy 
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Tabela 17. Stosunek przewidywanej utraty miejsc pracy do zatrudnienia w MSP w subregionie konińskim 

Subregion 

Utracone 
miejsca 

pracy (w tys., 
zaokrąglone) 

Bezrobocie 
ogółem w 

tys., 2019, 
zaokrąglone) 

Szacunkowy 
udział MSP w 

całkowitym 
zatrudnieniu28 

Szacunkowe 
zatrudnienie 

w MSP (w 
tys., 2019, 

zaokrąglone) 

Stosunek 
utraconych 

miejsc pracy 

do wielkości 
zatrudnienia 

w MSP 

Subregion koniński 5.2 137 63% 86 6.1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych bdl.gov.pl. 

 

Lista zidentyfikowanych projektów planowanych przez przedsiębiorstwa inne niż MSP 

Jak wspomniano na początku tego rozdziału, zapisy FST gwarantują wsparcie dla projektów dużych 

przedsiębiorstw na najbardziej dotkniętych terytoriach w przypadku, gdy takie projekty stworzą nowe miejsca 

pracy w regionie. Zgodnie z analizą wsparcie tworzenia miejsc pracy i inwestycji produkcyjnych w 

przedsiębiorstwach innych niż MSP może być uzasadnione w subregionie konińskim. 

Poniższa tabela zawiera podsumowanie ogólnej oceny planowanych inwestycji przedsiębiorstw innych niż 

MSP, które mogą kwalifikować się do wsparcia z FST. Wszystkie projekty mają potencjał do tworzenia nowych 

miejsc pracy lub ratowania istniejących już w regionie (jednak ich łączna liczba nadal jest niewystarczająca, 

aby zrekompensować oczekiwaną utratę miejsc pracy w wyniku procesów dekarbonizacji w regionie). Lista ta 

nie jest więc wyczerpująca i przedstawia jedynie inwestycje znane w momencie sporządzania niniejszego 

raportu.

 
28 Należy podkreślić, że GUS nie gromadzi danych dotyczących struktury zatrudnienia według wielkości f irm na poziomie NUTS 3. W 

związku z tym do obliczenia szacunkowego udziału zatrudnienia w MSP (w stosunku do zatrudnienia ogółem) w Subregionie Konińsk im 
posłużono się strukturą zatrudnienia według wielkości f irm na poziomie NUTS 2 (w województwie wielkopolskim).  
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Tabela 18. Lista projektów dużych przedsiębiorstw w subregionie konińskim29 

Przedsiębiorstwo Nazwa projektu Skrócony opis Wartość 

inwestycji [mln. 

PLN] 

Liczba 

stworzonych 

/ 

zachowanych 

miejsc pracy 

Komentarze 

ZE PAK S.A. Budowa linii 

produkcyjnej do 

masowej produkcji 

polskiego autobusu 

wodorowego 

przeznaczonego do 

transportu 

pasażerskiego w 

miastach. 

Projekt obejmuje zaprojektowanie polskiego 

autobusu miejskiego zasilanego paliwem 

wodorowym oraz budowę linii produkcyjnej 

do seryjnej produkcji 200 autobusów 

rocznie (z możliwością zwiększenia 

produkcji w przyszłości) z napędem 

elektrycznym na wodór. Autobusy będą 

zasilane zielonym wodorem (czyli wodorem 

z odnawialnych źródeł energii) 

produkowanym przez ZE PAK w Koninie i 

transportowanym do dedykowanych stacji 

tankowania wodoru w Polsce 

88 250  

(potencjał do 

stworzenia 

większej liczby 

miejsc pracy 

dzięki efektom 

projektu) 

Projekt przyczyni się nie tylko do 

stworzenia nowych miejsc pracy, 

ale także do produkcji systemów 

bezpośrednio związanych z 

redukcją emisji CO2, a także 

wesprze rozwój przemysłu 

wysokich technologii w regionie i 

złagodzi ekonomiczne skutki 

dekarbonizacji. Dlatego projekt 

powinien kwalifikować się do 

finansowania z FST 

ZE PAK S.A. Budowa fabryki 

modułów 

chłodzących pomp 

ciepła oraz Centrum 

Kompetencji pomp 

ciepła 

Głównym celem projektu jest budowa 

fabryki modułów chłodzących do pomp 

ciepła, umożliwiającej produkcję 

komponentów do urządzeń o mocy 500 MW 

w ciągu roku. Projekt zakłada utworzenie 

łącznie 200 miejsc pracy, z czego 100 osób 

z sektora górniczego zostanie 

przekwalifikowanych, zaś Centrum 

Kompetencji przeszkoli instalatorów w 

liczbie 1000 osób rocznie. Projekt ma 

również na celu wzmocnienie i rozwój 

polskiego przemysłu produkującego pompy 

ciepła, w tym tworzenie nowych miejsc 

pracy i rozwój najnowszych technologii. 

100 200 (do 2024) 

oraz 1000 osób 

przeszkolonych 

rocznie 

Projekt przyczyni się nie tylko do 

stworzenia nowych miejsc pracy, 

ale także do produkcji zielonych 

technologii, które są 

bezpośrednio związane z 

redukcją emisji CO2, a także 

wesprą rozwój branż wysokiej 

technologii w regionie i złagodzą 

ekonomiczne skutki 

dekarbonizacji. Dlatego projekt 

powinien kwalifikować się do 

finansowania z FST 

ZE PAK S.A. Budowa Projekt zakłada budowę zaawansowanej 120 61 Projekt przyczyni się nie tylko 

 
29 Tabela uzupełniana jest na podstawie f iszek projektowych dostarczonych przez przedstawicieli Agencji Rozwoju Regionalnego w K oninie w ramach przygotowania TPST. 
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Przedsiębiorstwo Nazwa projektu Skrócony opis Wartość 

inwestycji [mln. 

PLN] 

Liczba 

stworzonych 

/ 

zachowanych 

miejsc pracy 

Komentarze 

nowoczesnego 

zakładu produkcji 

elektrolizerów w 

Polsce jako element 

transformacji 

energetycznej i 

technologicznej ZE 

PAK 

technologicznie instalacji do produkcji 

elektrolizerów. Ze względu na zapowiedzi 

innych krajów dotyczące rozwoju produkcji 

zielonego wodoru szacuje się, że rynek 

elektrolizerów będzie rósł z roku na rok w 

tempie dwucyfrowym. 

(potencjał do 

stworzenia 

większej liczby 

miejsc pracy 

dzięki efektom 

projektu) 

do stworzenia nowych miejsc 

pracy, ale także do produkcji 

systemów bezpośrednio 

związanych z redukcją emisji 

CO2, a także wesprze rozwój 

przemysłu wysokich 

technologii w regionie i 

złagodzi ekonomiczne skutki 

dekarbonizacji. Dlatego 

projekt powinien 

kwalifikować się do 

finansowania z FST 

Sun Garden Polska 

Sp. z o.o. Sp.k. 

Budowa zakładu 

przetwórstwa 

materacy 

poużytkowych jako 

element gospodarki o 

obiegu zamkniętym 

dla produktów 

wytwarzanych w Sun 

Garden Polska 

Firma realizując swoją politykę GOZ planuje 

wprowadzenie elementów obiegu 

zamkniętego dla materacy z 

wykorzystaniem pianki PUR. Planowane 

jest wprowadzenie do oferty sprzedaży 

kolekcji od klientów końcowych, tzw. 

materacy poużytkowych. Materace te 

byłyby zwracane do zakładu, gdzie ich 

elementy byłyby wykorzystywane do 

ponownego przetworzenia na nowe 

produkty. W tym celu planowana jest 

budowa zakładu przetwarzania materacy 

poużytkowych na surowce do produkcji 

nowych wyrobów. 

48,2 50  

(z czego 40 

będzie 

przeznaczonych 

dla górników, 

którzy stracili 

pracę w wyniku 

procesu 

dekarbonizacji)  

Projekt przyczyni się nie tylko do 

tworzenia nowych miejsc pracy, 

ale także do wprowadzenia 

technologii bezpośrednio 

związanych z koncepcją 

gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Dlatego projekt powinien 

kwalifikować się do 

finansowania z FST 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji dostarczonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie.
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 Wybór wskaźników 

Zmierzenie rezultatów projektów przejścia w kierunku neutralności klimatycznej jest ważnym i trudnym 

zadaniem. Z jednej strony panuje powszechna zgoda co do głównych założeń i celów Funduszu Sprawiedliwej 

Transformacji, który ma przede wszystkim pomóc w łagodzeniu negatywnych skutków społeczno-

gospodarczych związanych z transformacją. Z drugiej jednak strony instrument ten będzie wdrażany po raz 

pierwszy – jest nowością i nie ma konkretnych poprzedników, co uniemożliwia uwzględnienie danych 

historycznych w projektowaniu zestawu i wartości wskaźników realizacji. Może to być postrzegane jako trudne, 

ponieważ osiągnięcia projektów FST mogą być mniej namacalne (zwłaszcza w wymiarze społecznym) w 

porównaniu z innymi programami zorientowanymi na wdrażanie (np. projekty transportowe, inwestycje w 

infrastrukturę itp.). 

Wyniki projektów realizowanych przy współfinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji można 

mierzyć za pomocą wskaźników produktu i rezultatu: 

• Wskaźniki produktu pokazują namacalne rezultaty projektu, które wchodzą w skład jego rezultatów. 
Wywodzą się bezpośrednio z działań prowadzonych w projekcie. Wyniki są zazwyczaj mierzone w 

jednostkach fizycznych, takich jak liczba seminariów, wizyt roboczych, konferencji, uczestników, 

publikacji, zidentyfikowanych dobrych praktyk lub przyjętych polityk, 

• Wskaźniki rezultatu przedstawiają bezpośrednie efekty wynikające z projektu oraz z wytworzenia jego 
produktów. Reprezentują to, co projekt ma zmienić. W przeciwieństwie do wyników, oznaczają one 

wartość jakościową, poprawę w porównaniu z sytuacją wyjściową. Muszą być mierzalne w jednostkach 

fizycznych, takich jak liczba instrumentów polityki, na które mają wpływ, opracowane rozwiązania, 

przygotowane strategie itp. 

Jeśli chodzi o wskaźniki rezultatu i produktu, obie kategorie wskaźników zostały wprowadzone przez Komisję 

Europejską, na podstawie Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 2020/0006 

(COD) ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.  

Wybór wskaźników produktu i rezultatu dla wielkopolskiego procesu sprawiedliwej transformacji został oparty 

na kilku założeniach przedstawionych poniżej: 

• Poszczególne wskaźniki są związane z głównymi rodzajami operacji , a nie z poszczególnymi 
komisarzami. Zakłada się, że pozycje tego samego typu są ze sobą spójne i przyczyniają się do 

podobnych rezultatów, 

• Wskaźniki produktu i rezultatu są ze sobą powiązane – ważne jest, aby obie kategorie wskaźników 
dotyczyły tego samego zjawiska. Możliwe jest mieszanie różnych kategorii wskaźników, jednak  powinien 

istnieć między nimi oczywisty związek, 

• Wybrane wskaźniki powinny być namacalne, dokładne i łatwo pozwalać na identyfikację rezultatów 
projektów – zdecydowano się na wybór wskaźników ambitnych, nawet jeśli przewidywane wartości mogą 

być niskie, zamiast tych, które są łatwe do spełnienia, ale nie mają bezpośredniego wpływu na 

transformację kwalifikującego się subregionu. 

Poniższa tabela prezentuje rekomendowane wskaźniki produktu i rezultatu.  

Rodzaj 

operacji 
Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Uzasadnienie 

Transformacja 

ekonomiczna i 
energetyczna 
– 
zeroemisyjna 

gospodarka o 
obiegu 
zamkniętym 

RCO 01 Wsparte 
przedsiębiorstwa 

RCR 01 Miejsca pracy 
stworzone w 
podmiotach objętych 

wsparciem 

W ramach transformacji gospodarczej planowane jest 
wsparcie firm z sektora MSP poprzez dotacje na rozwój 
biznesu. Zakłada się, że rozwój firm w subregionie 
konińskim będzie skutkował popytem na nowych 

pracowników, przyczyniając się tym samym do wzrostu 
liczby miejsc pracy. 

RCR 03 MSP 
wprowadzające 

innowacje produktowe 

Oczekuje się, że kolejnym efektem wsparcia MSP w 
subregionie konińskim będzie znaczący wzrost 

innowacyjności przedsiębiorstw. Będzie to możliwe dzięki 
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lub procesowe bonom na innowacje. Szczególnie pożądane będą 
innowacje produktowe i procesowe. 

RCO 05 Wsparte 

startupy 

RCR 01 Miejsca pracy 
stworzone w 

podmiotach objętych 
wsparciem 

Jedno z przedsięwzięć w ramach transformacji 
gospodarczej dotyczy wsparcia w otwieraniu nowej 

działalności gospodarczej, w szczególności poprzez 
działalność inkubacyjną. Zakłada się, że odpowiednio 
wspierane start-upy, wraz z ich rozwojem, będą 
generować nowe miejsca pracy na lokalnym rynku, 

przyczyniając się do zmniejszenia skali bezrobocia. 

RCO 13 Cyfrowe 

produkty i usługi 
stworzone dla 
przedsiębiorstw 

RCR 18 MSP 

korzystające z usług 
inkubatora rok po 
utworzeniu inkubatora 

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji może być 
wykorzystany do procesu inkubacji nowych 
przedsiębiorstw. Tworzenie nowych MSP działających w 
nowoczesnych branżach jest jednym z głównych celów 

transformacji w regionach węglowych. 

RCO 120 

Przedsiębiorstwa 
wsparte w celu 
osiągnięcia redukcji 
emisji gazów 

cieplarnianych 30  

RCR 29 Szacowane 

emisje gazów 
cieplarnianych 

Horyzontalnym celem sprawiedliwej transformacji jest 
również ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w 
subregionie. Stanie się to szczególnie za sprawą 

restrukturyzacji istniejących dużych zakładów 
produkcyjnych, które dzięki wsparciu FST będą mogły 
unowocześniać technologie, ograniczając negatywny 
wpływ na środowisko. 

RCO 22 Dodatkowe 
moce produkcyjne 
energii odnawialnej 

RCR 32 Energia 
odnawialna: Moc 
podłączona do sieci 

Zakłada się, że część działań w ramach Sprawiedliwej 

Transformacji będzie polegała na zwiększeniu potencjału 
energii odnawialnej. Pozwoli to na realizację idei 
elektroprosumeryzmu, która jest ambicją władz 
samorządowych subregionu konińskiego. 

Transformacja 

społeczna – 
aktywizacja 
społeczności 
lokalnej 

RCO 13 Cyfrowe 
produkty i usługi 

stworzone dla 
przedsiębiorstw 

RCR 11 Użytkownicy 
nowych cyfrowych 

usług publicznych i 
aplikacji 

W ramach transformacji społecznej zakłada się działania 

na rzecz zwiększenia dostępu obywateli i 
przedsiębiorców do informacji i wsparcia publicznego 
poprzez cyfryzację. Zakłada się, że zwiększy to liczbę 
użytkowników usług cyfrowych i informacji publicznej. 

RCO 200 Uczestnicy 

bezrobotni, w tym 
długotrwale bezrobotni 

RCR 203 Uczestnicy 
zatrudnieni, w tym 
samozatrudnieni po 
ukończeniu 

Przeciwdziałanie negatywnym społeczno-gospodarczym 
skutkom transformacji w kierunku gospodarki neutralnej 
dla klimatu będzie możliwe dzięki działaniom 
przekwalifikowującym i podnoszącym kwalifikacje. 

Zwiększy to szanse bezrobotnych (w tym długotrwale 
bezrobotnych) na znalezienie nowej pracy. Działania 
szkoleniowe i rozwojowe przyczynią się do wzrostu 
aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród mieszkańców 

subregionu konińskiego. 

RCO 209 Całkowita 
liczba uczestników 

RCR 202 Uczestnicy z 
nowymi kwalifikacjami 

po ukończeniu 

Działania w zakresie przekwalifikowywania i podnoszenia 
kwalifikacji mają przyczynić się do zdobycia nowych 
kwalifikacji, ważnych z punktu widzenia lokalnego rynku 
pracy w procesie transformacji. Szkolenia umożliwią 

osobom zagrożonym bezrobociem zdobycie nowych 
umiejętności gwarantujących możliwość znalezienia 
nowej pracy. 

Transformacja 
przestrzenna i 

środowiskowa 
– 
zintegrowana 
przestrzeń 

wysokiej 
jakości 

RCO 38 Powierzchnia 
zrekultywowanych 
gruntów objętych 
wsparciem 

RCR 52 
Zrekultywowane grunty 
wykorzystane na tereny 

zielone, budownictwo 
społeczne, działania 
gospodarcze oraz 
obywatelskie 

W wymiarze przestrzennym zakłada się, że Fundusz 
Sprawiedliwej Transformacji będzie służył również 

finansowaniu projektów mających na celu 
uporządkowanie terenów dotychczas użytkowanych przez 
przemysł, w tym górnictwo. Działania te mogą dotyczyć 
regeneracji, dekontaminacji, rekultywacji lub rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych. 

 

 
30 Spośród działań wymienionych w Załączniku I do Dyrektywy 2003/87/EC w przedsiębiorstwach objętych wsparciem 
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Dopiero po opracowaniu ostatecznego modelu zarządzania Funduszem Sprawiedliwej Transformacji w Polsce 

oraz po zatwierdzeniu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa wielkopolskiego 

będzie można określić wartości bazowe, kamienie milowe oraz wartości docelowe poszczególnych 

wskaźników. 

 

 Ryzyka wdrożeniowe i środki łagodzące 

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostanie wdrożony po raz pierwszy w historii UE. Jego 

wdrożenie poprzedzone jest licznymi pracami przygotowawczymi, analitycznymi i eksperckimi dotyczącymi 

m.in. sposobu wdrażania i mechanizmu zarządzania Funduszem, wyznaczenia obszarów, które mogą 

otrzymać wsparcie z Funduszu, rodzajów pożądanych projektów itp. Pomimo ogromnych wysiłków, jakie 

włożyła Komisja Europejska, polski rząd i poszczególne regiony, aby jak najlepiej wdrożyć FST w Polsce, nadal 

istnieje wiele zagrożeń, które mogą negatywnie wpłynąć na sprawiedliwą transformację. Są one związane z 

etapem wdrożenia w poszczególnych regionach węglowych i wynikają z potencjalnego niedopasowania 

planowanej interwencji do lokalnych potrzeb. 

Poniższa tabela przedstawia główne prognozowane ryzyka, które należy wziąć pod uwagę podczas wdrażania 

FST w subregionie konińskim. Zostały one podzielone na kategorie odzwierciedlające główne rodzaje operacji 

przedstawionych w rozdziale 4.1. Dla każdego z nich określono poziom prawdopodobieństwa 

(Prawdopodobieństwo), a także potencjalny wpływ na osiągnięcie założonych rezultatów sprawiedliwej 

transformacji (Konsekwencje). Ponadto zidentyfikowano potencjalne środki łagodzące. 

Opis i ocena ryzyka Środki łagodzące 

Legenda: 

 - Bardzo wysokie  - Wysokie  - Średnie  - Niskie 

 
Transformacja gospodarcza 

Większość beneficjentów może nie 

być w stanie zapewnić wymaganego 

współfinansowania, ponieważ mogą 

mieć trudności finansowe z powodu 

kryzysu COVID-19. 

 

Ponadto, ze względu na wpływ 

COVID-19 zarówno na gospodarkę, 

jak i poszczególne przedsiębiorstwa, 

firmy mają ograniczone możliwości 

inwestowania w „zazielenianie” 

biznesu. 

Prawdopodobieństwo:  

Zaleca się rozważenie zastosowania 

maksymalnej stopy finansowania 

dozwolonej na mocy obecnych ram 

regulacyjnych. 

 

Promowane będą również projekty o 

małych budżetach (wymagające 

mniejszego wkładu własnego ze strony 

potencjalnych beneficjentów). 
Konsekwencje:  

Wstępne prace badawcze produktów 

i technologii, prowadzone w ramach 

wspieranej działalności B+R, mogą 

nie doprowadzić do wdrożenia 

wyników na rynek. 

 

Oznacza to, że wyniki prac B+R nie 

Prawdopodobieństwo:  
Należy rozważyć zaplanowanie 

konkretnych kroków, które trzeba 

podjąć w celu zapewnienia możliwości 

dalszego wdrażania nowych technologii 

i wytwarzania nowych produktów. 

Należy szczególnie podkreślić 

komplementarność z unijnymi i innymi 

programami finansowymi, aby 

Konsekwencje:  
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zostaną skomercjalizowane, a 

poziom innowacyjności 

subregionalnych MSP nie ulegnie 

zmianie. 

potencjalny beneficjent był dobrze 

poinformowany o wszystkich 

dostępnych programach wsparcia dla 

dalszej realizacji badań wstępnych. 

Instytucje otoczenia biznesu i 

inkubatory, które mogą liczyć na 

wsparcie w ramach FST, 

zlokalizowane są głównie na 

obszarach miejskich, a zakres ich 

działalności jest dość ograniczony. 

Może to skutkować pogłębianiem się 

nierówności między lepiej 

rozwiniętymi obszarami miejskimi a 

słabiej rozwiniętymi obszarami 

wiejskimi. 

Prawdopodobieństwo:  

Należy dążyć do zwiększenia zasięgu 

oddziaływania instytucji otoczenia 

biznesu działających w subregionie tak, 

aby dostęp do wsparcia był równy dla 

wszystkich przedsiębiorców. Ponadto 

należy prowadzić działania 

informacyjno-promocyjne zwiększające 

świadomość IOB również na obszarach 

wiejskich. 

Konsekwencje:  

W przeciwieństwie do większości 

kopalń w Polsce, kopalnie węgla 

brunatnego w subregionie konińskim 

są w pełni prywatne. Bez współpracy 

ZE PAK z samorządem, potencjalnie 

tylko szkolenia dla bezrobotnych 

mogłyby być realizowane jako 

interwencja publiczna. 

Prawdopodobieństwo:  Zaangażowanie ZE PAK w proces 

transformacji i różne planowane 

działania mają kluczowe znaczenie dla 

efektywnej transformacji subregionu. 

Konsekwencje:  

Możliwość pokrywania się 

finansowania / kanibalizacji FST z 

innymi programami wsparcia dla 

przedsiębiorstw z sektora MSP (np. 

Regionalny Program Operacyjny). 

Prawdopodobieństwo:  
Przepisy dotyczące konkurencji 

powinny umożliwiać wybór tych 

projektów, które mają największy 

wpływ na łagodzenie negatywnych 

skutków przejścia na gospodarkę 

neutralną dla klimatu. 

Konsekwencje:  

 Transformacja społeczna 

Szybko zmieniające się warunki na 

rynku pracy (w tym zmiany będące 

konsekwencją pandemii COVID) 

spowodują zmiany w 

zapotrzebowaniu na określone 

umiejętności i kwalifikacje 

pracowników. Może to wpłynąć na 

skuteczność podejmowanych działań 

szkoleniowych. 

Prawdopodobieństwo:  

W ramach planów przekwalifikowania i 

podnoszenia kwalifikacji należy 

uwzględnić nie tylko specjalistyczne 

szkolenia zawodowe, ale także 

szkolenia z umiejętności 

horyzontalnych, zawsze pożądanych, 

potrzebnych w różnych sektorach – 

m.in. korzystanie z komputerowych 

programów biurowych, komunikacja w 

języku angielskim itp. 

Konsekwencje:  

Nawet najszersza oferta w zakresie 

podnoszenia kwalifikacji i 

przekwalifikowania nie przyniesie 

efektu, jeśli członkowie społeczności 

lokalnej nie będą chcieli z tych 

instrumentów korzystać i nie będą 

dostrzegać ich przydatności w 

kształtowaniu swojej dalszej kariery 

zawodowej. 

Prawdopodobieństwo:  

Działaniom szkoleniowym powinny 

towarzyszyć działania informacyjno-

promocyjne. Ponadto przedsiębiorcy 

powinni być również zaangażowani w 

programy szkoleniowe – jako 

potencjalni pracodawcy dla osób 

uczestniczących w szkoleniach. 
Konsekwencje:  
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Szeroki zakres działań 

szkoleniowych i podnoszących 

kompetencje bez możliwości 

zapewnienia zatrudnienia przez 

osoby korzystające z tych działań 

może pogłębić problem wyludniania 

się subregionu, jeśli osoby te 

zdecydują się na poszukiwanie pracy 

poza jego obszarem. 

Prawdopodobieństwo:  Działania w zakresie podnoszenia 

kompetencji i przekwalifikowywania 

powinny być prowadzone w 

porozumieniu z przedsiębiorcami i 

innymi potencjalnymi pracodawcami, 

którzy zgłoszą zapotrzebowanie na 

pracowników o określonych 

umiejętnościach i kwalifikacjach. 

Konsekwencje:  

Kluczowy efekt działań 

szkoleniowych i podnoszących 

kwalifikacje, jakim jest skuteczne 

znalezienie pracy, może być 

opóźniony w czasie. Może to 

zniechęcać członków społeczności 

lokalnych do podnoszenia 

kwalifikacji i przekwalifikowywania. 

Prawdopodobieństwo:  
W ramach działań motywacyjnych i 

promocyjnych należy wskazać studia 

przypadków udanych działań w 

zakresie przekwalifikowania – np. 

promować pracodawców, którzy 

zdecydowali się zatrudnić osoby, które 

wcześniej przeszły szkolenia 

współfinansowane z FST. 

Konsekwencje:  

Niska rozpoznawalność FST jako 

nowego instrumentu może 

skutkować brakiem zaangażowania 

ze strony społeczności lokalnej. 

Prawdopodobieństwo:  
Należy promować nie tylko sam 

Fundusz, ale cały Mechanizm 

Sprawiedliwej Transformacji, 

informować o rezultatach osiągniętych 

dzięki projektom przy wsparciu MST. 
Konsekwencje:  

Nowopowstałe miejsca pracy 

wysokiej jakości podejmą 

pracownicy migrujący z innych 

regionów lub krajów, co nie pozwoli 

społeczności lokalnej na czerpanie 

korzyści z procesu transformacji. 

Prawdopodobieństwo:  Z jednej strony należy promować 

zatrudnianie osób, które straciły pracę 

w wyniku transformacji w kierunku 

gospodarki neutralnej dla klimatu, z 

drugiej – pielęgnowane powinny być 

poczucie wspólnoty lokalnej, patriotyzm 

lokalny i wiara we wpływ na rozwój 

najbliższego otoczenia. 

Konsekwencje:  

 Transformacja przestrzenna 

Tereny przemysłowe mają 

zazwyczaj wielu właścicieli, często 

prywatnych, co zmniejsza 

zainteresowanie inwestorów tymi 

terenami. 

Prawdopodobieństwo: 
 

Rozważa się dokonanie przeglądu 

istniejących ram regulacyjnych i, tam 

gdzie to możliwe, ustanowienie 

mechanizmów, które potencjalnie 

zapewniłyby gminom dodatkowe 

narzędzia postępowania w takich 

sytuacjach. 

Konsekwencje: 

 

Ze względu na brak informacji o 

zagrożeniach biologicznych i 

zanieczyszczeniu poszczególnych 

terenów poprzemysłowych, działania 

rekultywacyjne mogą być bardzo 

kosztowne, dlatego może się 

okazać, że środki z FST są 

niewystarczające do ich realizacji. 

Prawdopodobieństwo: 

 

Dofinansowanie z FST powinny 

otrzymać również projekty polegające 

na opracowaniu dokumentacji, 

prowadzeniu badań (np. 

inwentaryzacja przyrodnicza, 

dendrologiczna), pilotażach na małą 

skalę itp. Pozwoli to na rzetelne 

przeprowadzenie fazy 

przygotowawczej projektów 

przestrzennych, możliwych do realizacji 

w ramach pozostałych filarów MST. 

Konsekwencje: 
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5  Podsumowanie 
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W ramach raportu o wyzwaniach, potrzebach i planach działania dla najbardziej dotkniętych terytoriów 

województwa wielkopolskiego przeprowadzono badanie mające na celu zdiagnozowanie kluczowych 

problemów, z jakimi boryka się region z perspektywy osiągnięcia neutralności klimatycznej i przekształcenia w 

kierunku gospodarki zeroemisyjnej, ocenić pilność każdego problemu i opracować plan działania dotyczący ich 

rozwiązania. Wnioski i rekomendacje wynikające z tego raportu będą stanowić mapę drogową, pozwalającą na 

stosunkowo bezstronny i efektywny sposób przeprowadzenia Wielkopolski przez transformację.  

Dokument rozpoczyna diagnoza społeczno-gospodarcza Wielkopolski, a konkretnie – subregionu konińskiego 

z jego powiatami: gnieźnieńskim, wrzesińskim, słupeckim, konińskim, kolskim, tureckim i miastem Konin. Choć 

analizowany subregion stanowi tylko część całego województwa wielkopolskiego, to zamieszkuje go ponad 

21% ludności województwa. Ogólny opis analizowanego subregionu pozwala czytelnikowi zapoznać się z 

subregionem, natomiast w kolejnych rozdziałach zaprezentowane zostało pogłębione studium skupiające się 

na konkretnych aspektach, takich jak demografia, rynek pracy, gospodarka regionalna, wymiar środowiskowy i 

przestrzenny. Poniżej przedstawiono kluczowe wnioski z każdego z analizowanych obszarów.  

Demografia 

Analizą objęto m.in.: zmiany w populacji, umieralność, migracje, poziom urbanizacji, strukturę wiekową ludności 

czy współczynnik obciążenia demograficznego. 

Subregion koniński jest obciążony problemami demograficznymi znacznie słabiej niż inne regiony w Polsce – 

populacja tego subregionu nieznacznie wzrasta, wbrew trendowi widocznemu w Polsce i innych krajach 

zachodnioeuropejskich, gdzie liczba ludności maleje. Niemniej jednak subregion koniński nadal boryka się z 

problemami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa. Rosnący udział osób starszych wpływa na 

obciążenia demograficzne i jest uważany za szczególnie istotne wyzwanie społeczne, ponieważ wymaga 

dostosowania polityki społecznej i infrastruktury do oferowania usług społecznych zgodnie z potrzebami 

starzejącego się społeczeństwa. Ponadto taka struktura wieku wymaga od decydentów stworzenia 

optymalnych warunków rozwoju dla młodych ludzi, zachęcając ich do pozostania w regionie po ukończeniu 

edukacji i rozpoczęcia kariery zawodowej w miejscu urodzenia. 

Bezrobocie 

Analizy obejmowały m.in. analizę stopy bezrobocia, bezrobocia długotrwałego, bezrobocia w podziale na płeć, 

wiek i wykształcenie, dane o bezrobociu na wsi vs. miasto, aktywność zawodową w podziale na sektory, 

zatrudnienie w poszczególnych sektorach, współczynnik aktywności zawodowej, wynagrodzenia czy 

zapotrzebowanie na określone zawody. 

Od 2018 r. stopa bezrobocia w subregionie jest niższa od średniej dla Polski, ale wyższa niż w całym 

województwie wielkopolskim. Niemniej jednak stopa bezrobocia znacznie spadła w ciągu ostatnich dwóch 

dekad. Niepokojącym trendem jest wzrost odsetka osób w wieku 55 lat i więcej wśród bezrobotnych. 

Przewiduje się dalszy wzrost odsetka bezrobotnych w tej grupie wiekowej ze względu na aspekt demograficzny 

(starzenie się populacji). Mając to na uwadze, wsparcie powinno koncentrować się na zapewnieniu tej grupie 

wiekowej możliwości kształcenia się w zakresie podstawowych umiejętności niezbędnych na współczesnym 

rynku pracy, m.in. z zakresu obsługi komputera, podstaw języka angielskiego itp., ale także mających na celu 

wykorzystanie posiadanych umiejętności w innych potencjalnych obszarach zawodowych. 

Przeprowadzone analizy wskazały, że przemysł i budownictwo są kluczowymi branżami pod względem 

zatrudnienia w subregionie konińskim (32,26% ogółu zatrudnionych), natomiast drugim co do wielkości 

sektorem jest rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybołówstwo (28,25% ogółu zatrudnionych). Statystykę tę należy 

wziąć pod uwagę przy opracowywaniu różnych programów wsparcia edukacji lub podnoszenia 

kwalifikacji/przekwalifikowania, a także przy planowaniu inicjatyw wsparcia mających na celu zmniejszenie 

wykluczenia społecznego. 
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Przeciętne zarobki w subregionie wahają się od 73% do 88% średniej polskiej. Również roczny wzrost płac w 

subregionie konińskim jest wolniejszy niż w całym województwie wielkopolskim. Niemniej jednak wszystkie 

powiaty poza kolskim, miastem Konin i konińskim osiągnęły tempo wzrostu wyższe niż średnia dla 

województwa wielkopolskiego. Przeciętna płaca generalnie odzwierciedla warunki lokalne, a stosunkowo niskie 

tempo wzrostu uzasadnia prognozy, że niektóre powiaty borykają się z problemami. Pokazuje również, że 

region jest nadal na niższym poziomie rozwoju niż reszta Polski (ogólnie).  

Ponadto przeprowadzone analizy wykazały, że cechą charakterystyczną subregionu konińskiego jest niski 

współczynnik aktywności zawodowej, który pozostaje na poziomie niższym niż dla ogółu Polski (z jedynym 

wyjątkiem miasta Konina), dlatego programy wsparcia powinny koncentrować się również na edukacji i 

wspieraniu przedsiębiorczości w regionie, aby zachęcić jego mieszkańców do podejmowania własnych 

inicjatyw gospodarczych/biznesowych, przyczyniając się do wzrostu liczby dostępnych miejsc pracy i dalszego 

rozwoju subregionu. Analiza popytu i podaży w zakresie miejsc pracy wykazała, że największy popyt występuje 

obecnie w zawodach niewymagających specjalnych umiejętności czy wykształcenia, dla których wystarczające 

jest szkolenie stanowiskowe, np. pracownicy fizyczni przy produkcji i pracach prostych (popyt: słupecki, 

turecki); zawody wymagające prostych umiejętności, które można nabyć w życiu codziennym, m.in. murarze i 

tynkarze (popyt: gnieźnieński, kolski, słupecki), robotnicy budowlani (popyt: gnieźnieński, koniński, słupecki, 

turecki, wrzesiński, miasto Konin). 

Ekonomia regionalna 

Analizy obejmowały m.in.: miejsca zamieszkania pracowników kopalń węgla brunatnego, liczbę podmiotów 

gospodarki regionalnej na 1000 mieszkańców, liczbę decyzji o dofinansowaniu (środki unijne), wskaźnik 

skolaryzacji netto, liczbę podmiotów działających w podziale na sekcje PKB czy kapitał zagraniczny na 

mieszkańca. 

Branże dominujące w subregionie to w szczególności handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem motocykli i budownictwo. Ponadto poziom przedsiębiorczości mierzony 

wskaźnikiem liczby podmiotów gospodarki narodowej na 1 tys. mieszkańców w subregionie konińskim 

znacznie odbiega od średniej dla województwa wielkopolskiego czy Polski.  

W kolejnym kroku dokonano oceny wyzwań związanych z transformacją przestrzenną i środowiskową (m.in. 

analiza gospodarki odpadami, zasobów wodnych, przekształceń przestrzennych czy rekultywacji gruntów). Po 

przeprowadzeniu dogłębnej analizy wyzwań środowiskowych i przestrzennych można było określić 

najpilniejsze potrzeby analizowanego subregionu. 

Głównym czynnikiem wpływającym na neutralność klimatyczną w subregionie konińskim jest górnictwo i 

energetyka węgla brunatnego, przy czym ZE PAK jest największym i najbardziej znaczącym podmiotem na 

tych rynkach, zatrudniającym ponad 4500 pracowników. Potencjalna utrata pracy związana z trans formacją 

prowadząca do bezrobocia jest jedną z kluczowych potrzeb rozwojowych w zakresie osiągnięcia neutralności 

klimatycznej, a zatem zapobieganie utracie pracy jest jedną z najpilniejszych kwestii.  

Eksploatacja węgla brunatnego (jako źródła energii) ma negatywny wpływ na zdrowie i środowisko naturalne. 

Wykorzystanie węgla brunatnego jako źródła energii powoduje emisje gazów cieplarnianych, zanieczyszczenie 

powietrza gazami i pyłami, zanieczyszczenie hałasem oraz zanieczyszczenie spowodowane wymywaniem 

popiołów energetycznych. Co więcej, biorąc pod uwagę fakt, że w dużej części węgiel brunatny wydobywany 

jest w kopalniach odkrywkowych, cały proces powoduje ogromną degradację środowiska – znacznie gorszą niż 

wydobycie węgla kamiennego prowadzone pod ziemią. Wydobycie węgla brunatnego w kopalniach 

odkrywkowych wymaga tworzenia ogromnych odkrywek i hałd, dlatego też otoczenie takich kopalń jest tak 

przekształcone, że prawie niemożliwy jest ich powrót do stanu poprzedniego. Metoda wydobycia 

odkrywkowego powoduje również poważne szkody w ekosystemie wodnym, ponieważ tworzy kratery 

depresyjne. W rezultacie poziom wód gruntowych spada, powodując wysychanie jezior i terenów podmokłych. 

Sam węgiel jest materiałem stosunkowo wilgotnym, dlatego proces wydobycia często wymaga dodatkowego 
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odwodnienia obszarów odkrywkowych. Wszystkie kwestie środowiskowe związane z wydobyciem i energetyką 

węgla brunatnego stanowią poważne zagrożenie dla naturalnych ekosystemów i siedlisk, zwłaszcza że nie 

wszystkie są odwracalne. 

Oprócz wyzwań związanych z energetyką i górnictwem, sektor transportowy i mieszkaniowy pozostają ważnym 

czynnikiem transformacji ekologicznej subregionu, ponieważ transport i nieefektywne systemy ciepłownicze są 

jednym z największych producentów emisji CO2 do atmos fery. 

Co ważne, wyzwania zidentyfikowane w ramach prac badawczych są zgodne z wyzwaniami nakreślonymi 

przez inne regionalne i subregionalne dokumenty strategiczne, takie jak:  

• Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, 

• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. „Wielkopolska 2020+”;  

• Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski (RIS 2030), 

• Plan rozwoju transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego,  

• Program ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030, 

• Plan gospodarki dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym, 

• Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej. 

Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej i przyrodniczo-przestrzennej pozwoliła na sformułowanie kilku 

ogólnych spostrzeżeń i wniosków. Subregion koniński boryka się z wyzwaniami typowymi dla obszarów 

przechodzących transformację gospodarczą, jednak wiele z nich nie jest do końca związanych z transformacją. 

Mimo to wymagają one rozwiązania, aby ułatwić sam proces rozwoju i transformacji. Do najważniejszych 

problemów należą w szczególności: 
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Na podstawie identyfikacji głównych obszarów problemowych możliwe jest sporządzenie uzasadnionej listy 

kluczowych wyzwań dla procesu sprawiedliwej transformacji w subregionie konińskim, które należy wziąć pod 

uwagę przy opracowywaniu szczegółowych założeń FST w subregionie konińskim.  

 

1 

Kopalnie działające w regionie to podmioty prywatne, należące do ZE PAK – w 
przeciwieństwie do większości kopalń w Polsce, kopalnie węgla brunatnego w 
subregionie konińskim są w pełni prywatne. Zakładając potencjalny brak woli ZE PAK 
do współpracy z samorządem, działania zmierzające do minimalizacji lub 
przeciwdziałania negatywnym skutkom wydobycia węgla brunatnego dla lokalnej 

społeczności i środowiska mogą być nieskuteczne. Bez współpracy ZE PAK z 
samorządem, potencjalnie tylko szkolenia dla bezrobotnych mogłyby być realizowane 
jako interwencja publiczna. Zaangażowanie ZE PAK w proces transformacji i różne 
planowane działania mają kluczowe znaczenie dla efektywnej transformacji 
subregionu. 

 

2 

Problemy widoczne w subregionie nie są bezpośrednio związane z sektorem 
wydobywczym czy energetycznym – choć cały subregion boryka się z problemami 

środowiskowymi powodowanymi przez przemysł wydobywczy i energetyczny, tylko 
niektóre powiaty są w znacznym stopniu uzależnione od działalności górniczej (głównie 
miasto Konin, koniński i turecki). Bez względu na genezę problemów, z jakimi boryka 
się cały subregion, należy odpowiedzieć na nie i znaleźć rozwiązania podczas 
transformacji, aby nie rozprzestrzeniały się dalej, zwłaszcza w mieście Konin, 
powiatach konińskim i tureckim. 

 

3 

Konieczność podjęcia działań na rzecz neutralności klimatycznej - szczególnym 

wyzwaniem w kontekście osiągnięcia neutralności klimatycznej może być silne 
uzależnienie subregionu od konwencjonalnych źródeł energii. Zastąpienie stosunkowo 
taniego węgla kamiennego i brunatnego bardziej zrównoważonymi surowcami może 
zwiększyć ubóstwo energetyczne. Niezbędne jest podjęcie działań umożliwiających 
korzystanie z alternatywnych źródeł energii przez lokalną społeczność.  

 

4 

Konieczność znalezienia i rozwijania nowych przewag konkurencyjnych – 
Ponieważ obszar subregionu konińskiego (a przede wszystkim okolice miasta Konina) 

kojarzony jest z energetyką i wydobyciem węgla brunatnego, transformacja będzie 
wymagała od subregionu znalezienia i wypracowania zupełnie nowych przewag 
konkurencyjnych, niezwiązanych z wydobyciem węgla brunatnego. W obecnej sytuacji 
gospodarczej takie przewagi konkurencyjne mogłyby potencjalnie zostać wypracowane 
w obszarze zrównoważonego rolnictwa i branż pokrewnych, takich jak m.in. 
przetwórstwo spożywcze, produkcja energii z biomasy itp. 

 

 

Wszystkie elementy niniejszego raportu zostały opracowane z ostatecznym celem przygotowania jasnych 

wskazówek dla decydentów w zakresie planowania, opracowywania i wdrażania różnych systemów wsparcia w 

ramach FST w celu zajęcia się zidentyfikowanymi problemami i wyzwaniami. W związku z tym na koniec został 

opracowany plan działania dla Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski. Sam Fundusz nie 

będzie w stanie pokryć wszystkich potrzeb subregionu konińskiego związanych z transformacją, dlatego ważne 

jest, aby projekty realizowane z dofinansowaniem FST były komplementarne z ogólnymi kierunkami interwencji 

i operacji podejmowanych z wykorzystaniem innych instrumentów finansowych. 

Działania współfinansowane w ramach FST powinny przyczyniać się do dalszej 

transformacji regionu w trzech podstawowych sferach – społecznej, gospodarczej i 

przestrzennej oraz – horyzontalnie – przyczyniać się do transformacji energetycznej. 
 

 

Gospodarka i 

energia: 

Działania mające na celu dywersyfikację gospodarki, zwiększenie 

przedsiębiorczości, przyswojenie innowacji oraz zwiększenie skali i liczby 

inwestycji zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu, co pozwoli na 
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dalszy jego rozwój. 

 

Społeczeństwo: 

Działania mające na celu aktywizację społeczności lokalnych, zapobieganie i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz odpowiadające potrzebom i 

możliwościom różnych grup, na które może mieć wpływ transformacja.  

 

Przestrzeń i 

środowisko 

Działania zmierzające do przywrócenia szeroko rozumianej bioróżnorodności w 

regionie, rekultywacji terenów zdegradowanych/zdewastowanych lub działania 

na rzecz rozwoju infrastruktury, aby subregion stał się pożądanym miejscem 

pracy i życia dla przyszłych pokoleń przy zachowaniu jego potencjału 

gospodarczego (w tym przemysłowego). 

 

Po pogrupowaniu różnych działań opracowano założenia do mapy drogowej wdrażania FST, aby nadać im 

priorytety, określić je czasowo i terytorialnie oraz wskazać potencjalne rodzaje beneficjentów, grupy docelowe 

każdego działania i oczekiwane rezultaty. Na podstawie tego zaproponowano obszerną listę działań i 

projektów, które mogą służyć jako inspiracja do ostatecznego opracowania zasad wdrażania FST w 

województwie wielkopolskim. 

Ostateczna lista zawiera 26 działań, podzielonych na grupy odzwierciedlające główne cele strategiczne 

(rodzaje operacji), jednak tego katalogu nie należy traktować jako zamkniętego. Na pierwszy rzut oka może się 

wydawać, że lista obejmuje niezwykle szeroki obszar, który należy uwzględnić w systemach wsparcia. Istotne 

jest jednak to, że subregion koniński jest zróżnicowany pod każdym względem – obejmuje powiaty o 

wskaźnikach społeczno-gospodarczych przekraczających średnie wartości dla Polski , podczas gdy 

jednocześnie inne powiaty subregionu stanowią ich przeciwieństwo. Potrzeby i możliwości powiatów 

subregionu konińskiego są zróżnicowane, dlatego w poszczególnych powiatach należy podejmować 

różnorodne inicjatywy wspierające. Inicjatywy powinny koncentrować się na powiatach, które odstają od 

średnich wartości dla Polski (wszystkie powiaty z wyjątkiem gnieźnieńskiego i wrzesińskiego, a  w niektórych 

przypadkach także poza miastem Konin), zaś m.in. aspekty związane z zasobami wodnymi, z natury rzeczy 

powinny być skierowane do całego subregionu. 

Bez względu na charakter proponowanych inicjatyw wsparcia uważa się, że w sposób pełny i kompleksowy 

odpowiadają one na wyzwania subregionu, jednocześnie jak najbardziej efektywnie wykorzystując potencjał i 

zasoby poszczególnych powiatów. W związku z tym na podstawie przeprowadzonych analiz i celów 

strategicznych nakreślonych w różnych regionalnych dokumentach strategicznych uważa się, że subregion 

koniński będzie w stanie przejść radykalną transformację w kierunku gospodarki zeroemisyjnej, zachowując i 

dalej rozwijając swoje dziedzictwo, tradycje przemysłowe i potencjał jego mieszkańców. 
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6 Załączniki 
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Załącznik 1 – Lista przeprowadzonych wywiadów i działań 
partycypacyjnych 

 

Poniżej znajduje się lista: 

• wywiadów przeprowadzonych z interesariuszami, 

• przeprowadzonych warsztatów, 

• innych spotkań z grupami interesariuszy. 
 

Lista obejmuje działania partycypacyjne, które zostały przeprowadzone do momentu przedłożenia tej wersji 

Produktu 4. Będzie ona uzupełniana w miarę jak odbywać się będą kolejne wywiady i działania. 

Wywiady 

Nr Organizacja Departament (jeśli dotyczy) Data 

1 Agencja Rozwoju Regionalnego w 

Koninie 

- 23.11.2020 

2 Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

Departament Rozwoju Regionalnego 24.11.2020 

3 Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego 

Departament Gospodarki, Wydział Rozwoju 

Gospodarczego 

24.11.2020 

4 WWF Polska - 11.12.2020 

5 Związek Stowarzyszeń Polska 

Zielona Sieć 

- 11.12.2020 

6 Stowarzyszenie BoMiasto - 11.12.2020 

7 Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

Departament Rozwoju Regionalnego 22.12.2020 

8 Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej 

Departament Strategii 04.01.2021 

9 DG Regio - 04.01.2021 

10 Ministerstwo Aktywów 

Państwowych 

Departament Funduszy Europejskich i 

Instrumentów Rozwojowych 

07.01.2021 

11 Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej 

Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy 

Unii Europejskiej 

07.01.2021 

12 Agencja Rozwoju Regionalnego w 

Koninie 

- 11.01.2021 

13 Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego 

Departament Gospodarki, Wydział Rozwoju 

Gospodarczego 

11.01.2021 

14 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i 

Technologii 

Departament Innowacji 14.01.2021 

15 Ministerstwo Klimatu i Środowiska Departament Funduszy Europejskich 14.01.2021 

16 Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

Departament Rozwoju Regionalnego 14.01.2021 

17 PZZ Kadra Biuro Projektu i Sprawy Międzynarodowe 14.01.2021 



 

PwC  127 

Nr Organizacja Departament (jeśli dotyczy) Data 

18 Projekt 

TRACER 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 19.01.2021 

19 PZZ Kadra Biuro Projektu i Sprawy Międzynarodowe 19.01.2021 

20 Miasto Wałbrzych Biuro Zarządzania Strategicznego 19.01.2021 

21 Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego 

- 20.01.2021 

22 Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego 

- 20.01.2021 

23 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i 

Technologii 

Departament Innowacji 21.01.2021 

24 Grupa Banku Światowego - 01.02.2021 

25 Instrat – Fundacja Inicjatyw 

Strategicznych 

- 01.02.2021 

26 Katowicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna 

- 03.02.2021 

27 Tauron Wytwarzanie Biuro Regulacji 04.02.2021 

28 Innowacyjny Śląski Klaster 

Czystych Technologii Węglowych 

/ Centrum Czystych Technologii 

Węglowych 

- 05.02.2021 

29 Euro-Centrum Park Naukowo-

Technologiczny 

Dyrektor Centrum innowacji i Kompetencji 05.02.2021 

30 Towarzystwo Gospodarcze 

Polskie Elektrownie 

- 05.02.2021 

31 Polska Grupa Górnicza S.A. - 08.02.2021 

32 Park Naukowo-Technologiczny 

"TECHNOPARK GLIWICE" 

- 08.02.2021 

33 Poltegor – Instytut Górnictwa 

Odkrywkowego 

- 08.02.2021 

34 Główny Instytut Górnictwa - 09.02.2021 

35 Górnośląska Agencja 

Przedsiębiorczości i Rozwoju 

- 10.02.2021 

36 PZZ Kadra Reprezentanci poszczególnych regionów 

(Dolny Śląsk, Śląsk, Wielkopolska, Małopolska, 

Łódzkie, Lubelskie) 

24.10.2021 
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Nr Organizacja Departament (jeśli dotyczy) Data 

37 DG Regio - 08.03.2021 

38 Stowarzyszenie Gmin Górniczych 

w Polsce 

- 09.03.2021 

39 Miasto Jastrzębie Zdrój - 09.03.2021 

40 Sejm RP (Podkomisja stała ds. 

Sprawiedliwej Transformacji) 

- 09.03.2021 

41 EIT InnoEnergy - 15.03.2021 

42 Grupa Banku Światowego - 23.03.2021 

43 Instytut Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych (IETU) 

- 24.03.2021 

 

Warsztaty i spotkania grupowe 

Nr Rodzaj Uczestnicy Data 

1 Spotkanie Zespołu 

Regionalnego ds. 

przygotowania TPST 

(Dolny Śląsk) 

Przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, 

przedstawiciele sektora biznesowego, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych itd. 

08.12.2020 

2 Spotkanie Zespołu 

Regionalnego ds. 

przygotowania TPST 

(Wielkopolska) 

Przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, 

przedstawiciele sektora biznesowego, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych itd. 

17.12.2020 

3 Spotkanie Zespołu 

Regionalnego ds. 

przygotowania TPST 

(Dolny Śląsk) 

Przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, 

przedstawiciele sektora biznesowego, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych itd. 

18.12.2020 

4 Spotkanie z Operacyjnym 

Komitetem Sterującym na 

temat organizacji projektu 

Członkowie Operacyjnego Komitetu Sterującego 05.01.2021 

5 Spotkanie z 

przedstawicielami 

Konfederacji Lewiatan 

Członkowie Konfederacji Lewiatan 08.01.2021 

6 Warsztat strategiczny na 

temat mechanizmów 

zarządzania 

Członkowie Operacyjnego Komitetu Sterującego 15.01.2021 

7 Warsztat strategiczny na 

temat wniosków z 

pierwszego projektu 

Członkowie Operacyjnego Komitetu Sterującego 05.02.2021 
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Nr Rodzaj Uczestnicy Data 

Produktu 2 

8 Spotkanie z Szerokim 

Komitetem Sterującym na 

temat mechanizmów 

zarządzania i 

zaangażowania 

interesariuszy 

Członkowie Szerokiego Komitetu Sterującego 12.02.2021 

9 Spotkanie Zespołu 

Regionalnego ds. 

przygotowania TPST 

(Dolny Śląsk) 

Przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, 

przedstawiciele sektora biznesowego, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych itd. 

18.02.2021 

10 Warsztat strategiczny na 

temat Produktu 3 z 

interesariuszami śląskimi 

Przedstawiciele DR Regio, władze regionalne, 

naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych 

i instytucji otoczenia biznesu 

19.02.2021 

11 Warsztat strategiczny na 

temat Produktu 3 z 

interesariuszami 

dolnośląskimi 

Przedstawiciele władz regionalnych, naukowcy, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji 

otoczenia biznesu 

23.02.2021 

12 Warsztat strategiczny na 

temat Produktu 3 z 

interesariuszami 

wielkopolskimi 

Przedstawiciele DR Regio, władze regionalne, 

naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych 

i instytucji otoczenia biznesu 

23.02.2021 

13 Spotkanie z Operacyjnym 

Komitetem Sterującym 

Członkowie Operacyjnego Komitetu Sterującego 26.02.2021 

14 Spotkanie Zespołu 

Regionalnego ds. 

przygotowania TPST 

(Śląsk) 

Przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, 

przedstawiciele sektora biznesowego, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych itd. 

04.03.2021 

15 Spotkanie Zespołu 

Regionalnego ds. 

przygotowania TPST 

(Wielkopolska) 

Przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, 

przedstawiciele sektora biznesowego, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych itd. 

10.03.2021 

16 Spotkanie z Sejmikiem 

Województwa Śląskiego 

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego 11.03.2021 

17 Spotkanie z Szerokim 

Komitetem Sterującym na 

temat mechanizmów 

zarządzania i 

zaangażowania 

interesariuszy 

Członkowie Szerokiego Komitetu Sterującego 19.03.2021 

18 Warsztat na temat 

Produktu 4 – Dolny Śląsk 

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego 

09.04.2021 

19 Warsztat na temat 

Produktu 4 – 

Wielkopolska 

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego 

14.04.2021 

20 Warsztat na temat 

Produktu 4 – Śląsk 

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

16.04.2021 
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Nr Rodzaj Uczestnicy Data 

21 Spotkanie z Operacyjnym 

Komitetem Sterującym na 

temat organizacji projektu 

Członkowie Operacyjnego Komitetu Sterującego 23.04.2021  

22 Spotkanie Zespołu 

Regionalnego ds. 

przygotowania TPST 

(Dolny Śląsk) 

Przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, 

przedstawiciele sektora biznesowego, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych itd. 

05.05.2021 

23 Spotkanie dotyczące 

Krajowego Planu 

Sprawiedliwej 

Transformacji 

Przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, 

Ministerstwa Rozwoju i Funduszy Regionalnych, 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Spółek Skarbu 

Państwa oraz Instytutu Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych 

 

14.05.2021 

24 Spotkanie z Szerokim 

Komitetem Sterującym na 

temat mechanizmów 

zarządzania i 

zaangażowania 

interesariuszy 

Członkowie Szerokiego Komitetu Sterującego 21.05.2021 

25 Spotkanie z Operacyjnym 

Komitetem Sterującym na 

temat organizacji projektu 

Członkowie Operacyjnego Komitetu Sterującego 17.06.2021  
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