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Wykaz skrótowców stosowanych w dokumencie 

 

B+R Badania i Rozwój 

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych 

Dyrektywa ETS 

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 13 października 2003 

r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 

Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (za zmianami) 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS+ Europejski Fundusz Społeczny Plus 

FST Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

JASPERS Wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich 

JST Jednostki samorządu terytorialnego 

KPEiK Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 

KSTWW Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej 

KWB Kopalnia Węgla Brunatnego 

MŚP Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 

OZE Odnawialne źródła energii 

PEP 2040 Polityka energetyczna Polski do 2040 r. 

PIT Podatek dochodowy od osób fizycznych 

PKB Produkt Krajowy Brutto  

PwC PricewaterhouseCoopers 

SZOOP Dokument Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

TPSTWW Terytorialny plan sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej 

UE Unia Europejska 

UMWW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

ZE PAK 

ZWW 

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
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Wprowadzenie  

 

Niniejszy „Raport z partycypacji społecznej w ramach procesu sprawiedliwej transformacji  

w Wielkopolsce Wschodniej” stanowi szczegółowy opis udziału społeczeństwa w pracach nad 

sprawiedliwą transformacją Wielkopolski Wschodniej w okresie 2019-2021. Dodatkowo 

sporządzona analiza w sposób ogólny, a jednocześnie uzupełniający przybliża udział 

społeczeństwa i różnego rodzaju instytucji we wcześniejszych pracach nad inicjatywą w okresie 

przed powołaniem Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji 

Wielkopolski Wschodniej, tj. głównie w latach 2017-2018. 

W Wielkopolsce Wschodniej powodzenie sprawiedliwej transformacji już od samego początku 

uzależniono od zaangażowania w nią szerokiego grona interesariuszy, tj. przedstawicieli gmin  

i powiatów objętych transformacją, poprzez zarząd, związki zawodowe i przedstawicieli 

pracowników Grupy ZEPAK, inne przedsiębiorstwa i ich związki (w szczególności powiązane 

prowadzoną działalnością z wydobyciem i wykorzystaniem w energetyce węgla brunatnego),  

a także różnego rodzaju organizacje pozarządowe i samych mieszkańców. Warunkiem 

efektywnego łagodzenia społeczno-gospodarczo-środowiskowych skutków odejścia subregionu 

od węgla jest bowiem przejęcie odpowiedzialności za ten proces przez wszystkie strony w niego 

zaangażowane. W związku z niniejszym już na etapie prac koncepcyjnych, ale i późniejszego 

opracowywania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej 

szczególny nacisk położono na włączenie w realizowane działania wszystkich wymienionych 

stron. Podejście to jest zgodne z zapisami art. 7 ust. 3 Rozporządzenia ustanawiającego Fundusz 

na rzecz Sprawiedliwej Transformacji1. 

W zgodnej opinii wszystkich uczestników grup roboczych – powołanych w toku prac nad 

sprawiedliwą transformacją subregionu – tylko w procesie dialogu i wzajemnego zrozumienia 

możliwe jest wypracowanie spójniej wizji przyszłości subregionu. Jest to motto, które  

od samego początku przyświecało podejmowanym pracom, czego swoistym podsumowaniem,  

a jednocześnie próbą weryfikacji realizowanych założeń, jest niniejszy Raport. 

 

 

  

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Wniosek, 

COM(2020) 22 final, Bruksela 2020; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, Zmieniony wniosek, COM(2020) 460 final, Bruksela 2020. 
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1. Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej – informacje ogólne 

 

Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, zgodnie z założeniem przyjętym 

w Koncepcji Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej, ma na celu przeprowadzenie 

zmian strukturalnych w subregionie w sposób przynoszący korzyści gospodarcze i zrównoważony 

pod względem środowiskowym, zapewniający mieszkańcom odpowiedni standard życia i warunki 

rozwoju. Przede wszystkim jednak, powinien być to proces społecznie akceptowalny, 

koncentrujący się na minimalizowaniu społecznych i gospodarczych negatywnych skutków 

transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. W związku z powyższym już  

na samym początku prac przyjęto kompleksowe podejście, obejmujące w szczególności wsparcie 

pracowników tracących zatrudnienie w wyniku transformacji energetycznej, rozwój innowacji, 

badań i nauki, wspieranie i rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym w zakresie 

tworzenia nowych miejsc pracy, zapewnienie dostępu do wykwalifikowanych pracowników, 

a także rozwój kultury, turystyki czy infrastruktury. W zakresie transformacji energetycznej 

subregionu za priorytet uznano utrzymanie jego energetycznego charakteru, a także dążenie  

do stania się krajowym liderem zielonej transformacji oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej 

już w 2040 r. 

Za jedną z kluczowych zasad sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej przyjęto 

współpracę i partnerstwo oznaczające współdziałanie między podmiotami publicznymi 

i prywatnymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem nauki i społeczeństwem obywatelskim, 

zarówno przed rozpoczęciem procesu transformacji, jak i podczas jego trwania. Założono, 

iż zapewnienie udziału szerokiego grona interesariuszy z subregionu pozwoli na opracowanie 

odpowiednio dostosowanego do uwarunkowań zakresu działań, uwzględniającego lokalne 

czynniki wzrostu. Obraz Wielkopolski Wschodniej, jej potencjałów i ograniczeń, to bowiem nie 

tylko wynik badań, lecz także, co jest bardzo ważne, obraz oczekiwań i ocen, które nie zawsze 

można opisać parametrami statystycznymi. Zrozumienie lokalnych uwarunkowań jest kwestią 

kluczową, gdyż lokalne problemy i wyzwania związane ze sprawiedliwą transformacją mogą na 

siebie wzajemnie oddziaływać. Dialog i współpraca wpływają ponadto na budowanie zaufania 

między poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w transformacji oraz wzmacniają poczucie 

współodpowiedzialności za jej przebieg. Szeroka współpraca i partnerstwo wpisują się w zasady 

określone w wytycznych dotyczących sprawiedliwej transformacji, którymi należy kierować się 

podczas transformacji gospodarek i społeczeństw na model zrównoważony pod względem 

środowiskowym. Chodzi w tym zakresie w szczególności o: 

• konieczność uzyskania silnej społecznej zgody w odniesieniu do celów zrównoważonego 

rozwoju i prowadzących do nich ścieżek; 
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• konieczność ustanowienia kompleksowych ram polityki zapewniających spójność pod 

względem gospodarczym, środowiskowym, społecznym, edukacyjnym i związanym 

z pracą; 

• konieczność prowadzenia znaczącego i prawidłowo funkcjonującego dialogu społecznego 

podczas całego procesu i na wszystkich szczeblach zarządzania. 

Wielkopolska Wschodnia jest jednym z kilku obszarów w kraju, które będą poddane 

największemu przeobrażeniu w wyniku transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla 

klimatu. Jest to obszar wyróżniający się gospodarką opartą na przemyśle wydobywczym (sektor 

schyłkowy) i energetycznym. Został on zidentyfikowany w Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa wielkopolskiego 2020+ oraz Strategii rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2030 roku jako obszar paliwowo-energetyczny szczególnie narażony na skutki 

zmian klimatycznych oraz wymagający podjęcia zintegrowanych i skoordynowanych działań  

w kierunku transformacji społeczno-gospodarczej. Wielkopolska Wschodnia obejmuje swoim 

zasięgiem miasto Konin oraz powiaty koniński, kolski, słupecki i turecki, zajmujące łącznie 

powierzchnię 4,4 tys. km2 (tj. 14,9% powierzchni województwa wielkopolskiego) i zamieszkiwane 

przez 433,3 tys. osób (2019 r.). Terytorium to charakteryzuje się wieloma niekorzystnymi 

trendami. Biorąc pod uwagę wartość wskaźnika PKB per capita, jest jednym z najgorzej 

rozwiniętych gospodarczo obszarów Wielkopolski, z najwyższą stopą bezrobocia wśród 

wszystkich jej subregionów. W sferze społecznej problemem Wielkopolski Wschodniej jest 

starzenie się społeczeństwa, ubóstwo i wysokie, ujemne saldo migracji. 

O współczesnym charakterze tego obszaru zdecydowały występujące zasoby węgla brunatnego, 

spalanie którego jest jednym z najbardziej zanieczyszczających środowisko sposobów 

wytwarzania energii elektrycznej (największa intensywność emisji CO2). Struktura gospodarki 

Wielkopolski Wschodniej charakteryzuje się wysokim stopniem specjalizacji ukierunkowanej 

na działalność przemysłową, w której kluczową rolę odgrywa Grupa Kapitałowa ZE PAK S.A. 

(największa prywatna, niekontrolowana przez Skarb Państwa grupa energetyczna w Polsce), 

silnie oddziałująca na środowisko oraz przestrzeń. Ograniczenie bądź zaprzestanie działalności 

przemysłu wydobywczego oraz energetycznego opartego o pierwotne źródła energii, bez 

podjęcia odpowiednich działań transformacyjnych, spowoduje szereg negatywnych skutków, 

będących pochodną spodziewanego spowolnienia gospodarczego. 
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2. Podmioty zaangażowane w planowanie procesu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski 

Wschodniej 

 

Koordynacja procesu z poziomu subregionu, nie z Poznania czy Warszawy 

Na obszarze Wielkopolski Wschodniej idea sprawiedliwej transformacji nie została narzucona 

mieszkańcom odgórnie przez władze, lecz zrodziła się oddolnie w środowisku miejskich 

aktywistów Konina – Stowarzyszenia Akcja Konin i Stowarzyszenia ZmieniaMy Konin oraz 

Fundacji Miasto Prowincjonalne. Również Samorząd Województwa Wielkopolskiego dostrzegł 

potrzebę i wyraził chęć podjęcia działań związanych z jak najszybszym osiągnięciem stanu 

gospodarki zeroemisyjnej, przy zachowaniu zasad sprawiedliwej transformacji. Przejawem tego 

było powołanie w marcu 2018 r. Zespołu Roboczego ds. Restrukturyzacji Potencjału 

Gospodarczego Subregionu Konińskiego2 przy Departamencie Gospodarki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a następnie w dniu 26 lutego 

2019 r. Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji 

Wielkopolski Wschodniej w osobie Macieja Sytka3. Kluczowym jego zadaniem od samego 

początku pełnienia funkcji stało się koordynowanie procesu bezpośrednio z danego terenu  

i koncentracja w szczególności na zagadnieniach związanych z transformacją subregionu. 

Powoduje to w świadomości mieszkańców, że ich sprawa jest traktowana priorytetowo, a nie jest 

jedną z wielu. Do szczegółowych zadań Pełnomocnika należy w szczególności: 

a) reprezentowanie Województwa Wielkopolskiego przed organami administracji rządowej 

i samorządowej, organami Unii Europejskiej, krajowymi, zagranicznymi międzynarodowymi 

organizacjami w tym stowarzyszeniami i fundacjami w sprawach związanych 

z restrukturyzacją obszarów pogórniczych zagrożonych wykluczeniem gospodarczym, 

społecznym i kulturowym, w tym obszaru Wielkopolski Wschodniej;  

b) reprezentowanie Województwa Wielkopolskiego na konferencjach, sympozjach, warsztatach 

oraz innego rodzaju spotkaniach dotyczących transformacji gospodarki opartej na węglu 

przechodzącej w gospodarkę opartą na nowoczesnych nieemisyjnych technologiach 

energetycznych;  

c) inicjowanie w imieniu Województwa Wielkopolskiego działań służących restrukturyzacji 

obszarów Wielkopolski Wschodniej objętych wydobyciem węgla brunatnego; 

d) negocjowanie w imieniu Województwa Wielkopolskiego porozumień i listów intencyjnych 

dotyczących restrukturyzacji obszaru Wielkopolski Wschodniej;  

 
2 Uchwała Nr 5085/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustanowienia Zespołu 

Roboczego ds. restrukturyzacji potencjału gospodarczego subregionu konińskiego. 
3 Uchwała Nr 391/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. 
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e) koordynowanie w imieniu Województwa Wielkopolskiego działań podejmowanych celem 

pozyskania środków na restrukturyzację obszaru Wielkopolski Wschodniej. 

Współpraca lokalna 

W kwietniu 2019 r. władze regionalne doprowadziły do zawarcia Porozumienia na rzecz 

sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej, którego sygnatariuszami 

było wstępnie 40 podmiotów, a w dalszej perspektywie grono to zostało poszerzone do ponad 

70. Uczestnicy Porozumienia zadeklarowali wolę współpracy skutkującej nowymi inicjatywami 

czy inwestycjami w subregionie w zakresie sprawiedliwej transformacji, a także wyrazili wolę 

kooperacji w zakresie: 

• uczestnictwa w przygotowaniu inicjatyw skierowanych do subregionu związanych 

z procesem transformacji energetycznej, 

• wzajemnego wsparcia w procesie sprawiedliwej transformacji z poszanowaniem 

interesów każdej ze stron, 

• wzajemnej współpracy w zakresie uczestnictwa Wielkopolski Wschodniej w ramach 

Platformy Wsparcia Regionów Górniczych, 

• wzajemnego wsparcia w procesie pozyskiwania środków finansowych na realizację 

projektów skierowanych do subregionu, 

• wspierania inicjatyw oraz inwestycji w subregionie skierowanych na tworzenie nowych 

miejsc pracy w sektorze energetycznym oraz poza sektorem. 

 

Ryc. 1. Sygnatariusze Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej 

 
Źródło: Zasoby własne 

 

Porozumienie – popierane przez samorządy, lokalny biznes, instytucje okołobiznesowe, a także 

ważnego partnera, jakim jest ZE PAK – zostało przedstawione podczas spotkania z Komisją 
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Europejską, prezentując jedność i gotowość subregionu do przeprowadzenia sprawiedliwej 

transformacji gospodarczo-społecznej. 

Porozumienie stało się fundamentem do powołania w czerwcu 2020 r. Grup Roboczych 

Wielkopolski Wschodniej, do których deklaracje uczestnictwa zgłosiło już blisko 200 osób 

reprezentujących rozmaite środowiska. Droga związana z powołaniem Grup Roboczych trwała 

kilka miesięcy. Na początku grudnia 2019 r. zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące 

dotychczasowe działania na rzecz sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej,  

do których zaliczyć można szereg różnego rodzaju inicjatyw, takich jak: 

• zorganizowanie w kwietniu 2019 r. w Koninie spotkania ponad 60 przedstawicieli 

samorządów z Wielkopolski Wschodniej na temat sprawiedliwej transformacji społeczno-

gospodarczej regionu, 

• zorganizowanie w czerwcu 2019 r. w Koninie nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego dotyczącej sytuacji Wielkopolski Wschodniej,  

• zorganizowanie w pierwszym kwartale 2019 r. wizyty gospodarczo-naukowej 

przedstawicieli Wielkopolski w Japonii poświęconej zapoznaniu się z japońskimi 

rozwiązaniami w zakresie wdrażania technologii wodorowych, 

• uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych Platformy na rzecz regionów górniczych  

w procesie transformacji powołanej przez Komisję Europejską w celu wzajemnego 

wspierania regionów z dominującym sektorem górniczym, 

• konsultacje z przedstawicielem inicjatywy JASPERS pierwszych 21 propozycji projektów 

strategicznych. 

W trakcie spotkania, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Prezydent Miasta Konina, Wójtowie, Burmistrzowie, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz innych partnerów 

działających w ramach Porozumienia, podjęto decyzję o powołaniu grup roboczych. 

Zaproponowane zostały dwa modele ich funkcjonowania. Pierwszy model zakładał powołanie 

grup odpowiadających podziałowi terytorialnemu regionu Wielkopolski Wschodniej (grupa 

konińska, turecka, kolska i słupecka), w których uczestniczyć mieli przedstawiciele oraz eksperci 

z poszczególnych dziedzin takich jak: środowisko, energetyka, infrastruktura, problemy 

społeczne. Każda grupa miałaby w założeniu za zadanie opracować najważniejsze cele 

transformacyjne swojego obszaru do 2030 r. oraz sposoby ich realizacji. Zebrane opracowania  

z każdej grupy zostałyby następnie przekazane do tzw. ciała eksperckiego, które na podstawie 

wypracowanych pomysłów stworzyłoby strategię rozwoju danego powiatu. Drugi model zakładał 

powołanie grup tematycznych. W ramach podziału tematycznego, grupy miałyby koncentrować 

się na zagadnieniach związanych z konkretną dziedziną taką jak: środowisko, energetyka, 

infrastruktura oraz problemy społeczne. Grupy tematyczne utworzone z ekspertów, praktyków  

i interesantów w danej dziedzinie, miały w założeniu umożliwić analizę problemów, merytoryczną 
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pracę nad rozwiązaniami oraz dać możliwość wymiany wiedzy, pomysłów i opinii przedstawicieli 

z różnych części subregionu. Dodatkowo założono, że miały one umożliwić zintegrowane 

podejście do problemów i wyzwań Wielkopolski Wschodniej jako całości, a nie oddzielnie dla 

poszczególnych powiatów wchodzących w jej skład. 

Ostatecznie w toku dokonanych analiz i prowadzonych rozmów podjęto decyzję o powołaniu 

grup roboczych w podziale tematycznym, integrującym problemy i wyzwania poszczególnych 

powiatów z punktu widzenia całej Wielkopolski Wschodniej jako terytorium dotkniętego 

negatywnymi skutkami transformacji energetycznej. Stałe porozumienie Sprawiedliwej 

Transformacji Wielkopolski Wschodniej w postaci powołanych Grup Roboczych, koncentrowało 

się na zagadnieniach związanych z konkretnymi obszarami, tj. środowiskiem, energetyką (Grupa 

zajmująca się tematyką energetyki na późniejszym etapie została uzupełniona o kwestie 

gospodarcze), infrastrukturą oraz problemami społecznymi. W ich skład weszli eksperci, praktycy 

i interesanci w danych dziedzinach. Zadaniem grup była analiza problemów, merytoryczna praca 

nad rozwiązaniami oraz wymiana wiedzy, pomysłów i opinii przedstawicieli z różnych obszarów 

subregionu. Działania te miały umożliwić zintegrowane podejście do problemów i wyzwań 

Wielkopolski Wschodniej jako całości, bez podziałów uwzględniających partykularne interesy 

poszczególnych powiatów czy gmin. Zakres merytoryczny prac w poszczególnych grupach 

roboczych skupiał się w przeważającej mierze na następujących obszarach tematycznych: 

− środowisko – racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, 

utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego, recykling, 

gospodarka o obiegu zamkniętym, edukacja ekologiczna, ekozarządzanie, wydajność  

w gospodarowaniu zasobami środowiska, odpowiedzialność środowiskowa oraz 

ekoetyka, turystyka, rekreacja, itp.; 

− energetyka – zasoby surowców energetycznych, energetyka rozproszona, wyzwania 

logistyczne, transport, w tym elektromobilność, środowiskowa i ekologiczna ocena 

wyrobów, handel i zarządzanie emisjami, innowacje, nowe projekty i technologie  

w energetyce, nośniki energii, magazynowanie energii, sprawność i efektywność 

energetyczna, w tym bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze regionalnym  

i makroregionalnym, OZE, spółdzielnie energetyczne, bioenergetyka (biomasa, biogaz, 

biowodór, bioetanol), biopaliwa, zaopatrzenie energetyczne gospodarstw rolnych, itp.; 

− infrastruktura – zrównoważony transport, plany zagospodarowania przestrzennego, linie 

kolejowe wraz z obiektami inżynieryjnymi (mosty, wiadukty, tunele, przepusty, przejazdy 

kolejowe), urządzenia zabezpieczenia ruchu i łączności, sygnalizacja, sieci wodno-

kanalizacyjne, stacje kolejowe (osobowe i towarowe – łącznie z peronami, placami 

utwardzonymi, itp.), bocznice kolejowe, terminale intermodalne, infrastruktura 

turystyczna, itp.; 



RAPORT Z PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROCESU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI W WIELKOPOLSCE WSCHODNIEJ 

 

12 

− wyzwania społeczne – tematy wynikające z uwarunkowań społecznych – demografia  

(w tym migracje), kształcenie, kultura, aktywność społeczna, tożsamość lokalna, 

komunikacja społeczna, gotowość do zmian, itp. 

Do pracy w grupach roboczych przystąpili przedstawiciele m. in.: 

− jednostek samorządu terytorialnego: Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego, starostwa powiatowe oraz urzędy miast i gmin z Wielkopolski 

Wschodniej; 

− władz centralnych: ministerstwo ds. funduszy unijnych i polityki rozwoju oraz 

ministerstwo ds. gospodarki, budownictwa i planowania przestrzennego; 

− władz ustawodawczych: posłowie na sejm, w tym członkowie Parlamentarnego Zespołu 

ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej oraz Parlamentarnego Zespołu ds. 

jezior/pojezierzy; 

− spółek komunalnych: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, Miejskie 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin; 

− biznesu: Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Konińska Izba Gospodarcza, Cech 

Rzemiosł Różnych w Koninie, NUVARRO Sp. z o.o., Centralna Grupa Energetyczna S.A., 

Neo Solar Farms Sp. z o.o., Centrum Technologii Edukacyjnych „INTJO” Sp. z o.o., Grupa 

ZE PAK, Johnson Matthey Battery Materials Poland; 

− nauki i szkolnictwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet 

Zielonogórski, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Rada w Koninie, 

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie; 

− organizacji pozarządowych: m.in. Fundacja Instrat, Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości, 

Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”, Stowarzyszenie Akcja Konin, Stowarzyszenie na 

Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej 

„Anmar”, Stowarzyszenie M-lab, WWF Polska, Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka 

PODAJ DALEJ, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć; 

− pracowników: m. in. Związki Zawodowe działające w Grupie ZE PAK. 

Głównym celem prac grup roboczych było zdefiniowanie kluczowych dla subregionu problemów 

i wynikających z nich wyzwań oraz wypracowanie wytycznych dla planowanego procesu 

transformacji Wielkopolski Wschodniej. Jednocześnie wskazano, iż w oparciu o wypracowane 

przez ich uczestników wytyczne oraz prowadzone równolegle do ich prac analizy (w ramach prac 

nad sprawiedliwą transformacją opracowane zostały ekspertyzy i badania) przygotowane 

zostaną kluczowe dokumenty, tj. Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski 

Wschodniej, Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej oraz 

długookresowa i kompleksowa Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej. Przeprowadzono 
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blisko 30 spotkań Grup Roboczych, które miały formę dyskusji prowadzonej przez moderatora  

i dotyczyły m. in. następujących kwestii:  

− wskazania terytoriów dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji,  

− zdefiniowania problemów oraz wyzwań stojących przed subregionem w kontekście 

planowanej transformacji w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie,  

− określenia najważniejszych czynników endo- oraz egzogenicznych rozwoju Wielkopolski 

Wschodniej, 

− opracowania wstępnej listy działań do zaprogramowania w ramach transformacji, 

− dyskusji nad zakresem KSTWW czy TPSTWW.  

Niepodważalną zaletą prowadzenia konsultacji społecznych w oparciu o tematyczne grupy 

robocze była maksymalna otwartość oraz transparentność całego procesu z uwagi na możliwość 

zgłoszenia uczestnictwa w grupach wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Ponadto 

sprzyjała ona wymianie wiedzy i opinii przedstawicieli różnych grup interesariuszy 

reprezentujących różne środowiska, co umożliwiało spojrzenie na rozpatrywane zagadnienia  

w szerszym kontekście, zarówno społecznym, gospodarczym, prawnym, jak i kulturowym. 

Dodatkowo technika grup roboczych była dobrą okazją do podnoszenia wiedzy i kompetencji jej 

uczestników, zwłaszcza niezrzeszonych mieszkańców i przedstawicieli strony społecznej  

w zakresie transformacji regionu, procesu złożonego na wielu płaszczyznach. Wielopodmiotowa 

współpraca w ramach Grup Roboczych dodatkowo stworzyła unikalny kapitał społeczny, który 

można i należy wykorzystać jako fundament nie tylko samego procesu planowania sprawiedliwej 

transformacji, ale również działań wykraczających poza ten obszar. 

W związku z prowadzonymi pracami nad kierunkami transformacji Wielkopolski Wschodniej, 

Pełnomocnik Zarządu w 2020 r. zaprosił przedstawicieli Grup Roboczych do zgłaszania propozycji 

projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju subregionu. Celem tego działania była 

identyfikacja oczekiwań i potrzeb występujących na tym obszarze oraz zaprogramowanie 

odpowiednich kierunków interwencji publicznej. Nabór na projekty strategiczne cieszył się dużym 

zainteresowaniem przedstawicieli grup. Łącznie zgłoszonych zostało około 170 propozycji 

projektów, z których wiele znalazło wyraz w sformułowanych w Koncepcji Sprawiedliwej 

Transformacji Wielkopolski Wschodniej oraz w projekcie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 

Transformacji Wielkopolski Wschodniej celach, priorytetach czy kierunkach interwencji.  
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Ryc. 2. Zakres zgłoszonych projektów 

 
Źródło: Zasoby własne 

 

W toku prac czterech podstawowych Grup Roboczych podjęto decyzję o konieczności stworzenia 

nowych grup dotyczących węższych zagadnień. W trakcie prac grupy środowiskowej 

przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazali na brak wyczerpującej debaty na temat 

ochrony środowiska, głównie w odniesieniu do kwestii hydrologicznych i oddziaływania terenów 

górniczych na stan zasobów wodnych w regionie. Pod koniec września 2020 r. odbyło się 

spotkanie grupy hydrologicznej, podczas którego dyskutowano o problemach dotyczących 

gospodarki wodnej w subregionie. Grupa poruszała kwestie uregulowania stosunków 

hydrogeologicznych na terenach gmin pokopalnianych oraz na obszarach ościennych, które 

doświadczają negatywnych skutków działalności odkrywkowej KWB Konin i Adamów. Efektem 

prac była m.in. propozycja przedstawicieli Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” oraz 

Stowarzyszenia Akcja Konin dotycząca opracowania spójnego i realistycznego planu przywracania 

właściwych stosunków wodnych w subregionie, a także rozszerzenia prac zespołu 

parlamentarnego ds. ratowania jezior (bądź utworzenia nowego zespołu parlamentarnego 

obejmującego całą Wielkopolskę Wschodnią i powiązane obszary, np. przygraniczne gminy 

województwa kujawsko-pomorskiego czy zarządy zlewni obejmujące cały ww. obszar). 

Podczas prac grup roboczych poświęconych rynkowi pracy i edukacji, uczestnicy wskazali  

na niedostatecznie reprezentowany głos osób młodych, które stanowić będą o przyszłości 

subregionu. Podkreślono, że zaangażowanie młodych w prace planistyczne z jednej strony 
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poszerzy ich własny punkt widzenia problemów, a z drugiej da im możliwość współdecydowania 

o losach Wielkopolski Wschodniej, przez co zwiększy się ich poczucie współodpowiedzialności  

za jej rozwój. Z tego względu na początku października 2020 r. zorganizowano spotkanie grupy 

młodych, w którym wzięli udział aktywiści, studenci oraz uczniowie z Wielkopolski Wschodniej. 

Jego efektem było m.in. wypracowanie propozycji konkretnych projektów transformacyjnych 

stanowiących odpowiedź na problemy, z którymi subregion mierzy się od lat, wytyczających 

jednocześnie nową ścieżkę jego rozwoju. Wśród zaproponowanych rozwiązań grupa młodych 

wskazała na projekty obejmujące m.in. (1) zmianę oferty edukacyjnej szkół średnich i wyższych 

na lepiej dopasowaną do potrzeb lokalnego rynku pracy, (2) utworzenie wydziału zamiejscowego 

Politechniki Poznańskiej, (3) rozszerzenie pakietu zajęć dodatkowych w szkołach o kompetencje 

miękkie, edukację obywatelską, lekcje z przedstawicielami administracji samorządowej, biznesu 

czy organizacji pozarządowych, (4) wspieranie przedsiębiorczości – Inkubator Przedsiębiorczości, 

Młodzieżowy Inkubator Twórczości, program grantowy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

programy szkoleniowe ukierunkowane na prowadzenie działalności gospodarczej, szkolenia dla 

lokalnych liderów, (5) rekultywacje terenów pokopalnianych, (6) rozwój turystyki, (7) rozwój 

infrastruktury transportowej, w tym m.in. budowę kolei północ – południe oraz terminala 

kolejowego w Koninie, (8) rozwój ekologicznego transportu publicznego, (9) zwiększenie 

kompetencji Młodzieżowej Rady Miasta Konina i powołanie Młodzieżowych Rad Powiatów 

Kolskiego, Słupeckiego oraz Tureckiego, (10) powołanie pełnomocników młodzieży przy 

Prezydencie Miasta Konina oraz przy starostach powiatów. 

Istotnym elementem procesu sprawiedliwej transformacji, poza wykorzystaniem wyników prac 

grup roboczych, było również podjęcie działań mających na celu włączenie w szerszym zakresie 

w prace nad przygotowaniem Koncepcji i Planu przedstawicieli pracowników Grupy ZE PAK oraz 

przedsiębiorców. W 2021 r. organizowane były spotkania Pełnomocnika Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej z udziałem przedstawicieli 

pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK, w tym KWB Konin, związków zawodowych czy Zarządu 

Grupy ZE PAK. W części z tych spotkań uczestniczyli również przedstawiciele Powiatowego 

Urzędu Pracy w Koninie czy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Inicjatorami 

spotkań był z jednej strony Pełnomocnik ZWW, z drugiej związki zawodowe i/lub Zarząd ZE PAK 

czy też Instytut Zielonej Przyszłości, który współpracował z przedstawicielami pracowników KWB 

Konin. W ramach przeprowadzonych spotkań omówiono m.in. postulaty pracownicze 

do opracowywanego TPSTWW, kierunki interwencji w ramach przygotowywanego Planu oraz 

postulaty związków zawodowych dotyczące kierunków wykorzystania funduszy europejskich 

i budżetu państwa w procesie transformacji. Podjęto również temat dostępnej oraz przyszłej 

oferty pomocy dla osób zwalnianych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników czy dla osób 

poszukujących pracy, a także możliwych rozwiązań dotyczących wsparcia społecznego dla osób, 

rodzin i lokalnych społeczności dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji energetycznej.  
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W trakcie ww. spotkań przedstawicieli pracowników sektora wydobywczo-energetycznego, 

swoje stanowisko dotyczące wykorzystania funduszy europejskich oraz środków z budżetu 

państwa w procesie sprawiedliwej transformacji przekazały m.in. Związki Zawodowe Grupy 

ZE PAK w ramach wspólnego stanowiska, tj. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Górników 

KWB „Konin” S.A., Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego „RUCH” KWB 

Konin w Kleczewie S.A., Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Inżynieryjno-

Technicznych „Kadra” przy PAK KWB Konin S.A., Organizacja Międzyzakładowa NSZZ 

„Solidarność” Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego, Międzyzakładowy 

Związek Zawodowy KADRA Kopalni Adamów, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Górników 

PAK Kopalni Adamów, Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” PAK Kopalnia Węgla 

Brunatnego Adamów S.A., Międzyzakładowa Komisja WZZ Sierpień 80 PAK Kopalnia Węgla 

Brunatnego „Konin” S.A. w Kleczewie. W opinii tych organizacji środki unijne powinny być w 75% 

przeznaczone na wsparcie pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK w zakresie wykorzystania 

systemów aktywizacyjnych, w tym w szczególności na:  

• urlopy górnicze dla pracowników PAK KWB Konin S.A., PAK KWB Adamów S.A. oraz PAK 

Górnictwo Sp. z o.o. (tak jak w sektorze węgla kamiennego) uczestniczących w procesie 

transformacji powęglowej, a nieposiadającym uprawnień emerytalnych, którym brakuje 

nie więcej niż 4 lata do nabycia praw emerytalnych,  

• wprowadzenie zasiłku socjalnego dla pozostałych pracowników likwidowanego zakładu,  

• utrzymanie i docelowe podniesienie stopy zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc 

pracy w sektorach innych niż górnictwo i energetyka konwencjonalna,  

• stworzenie i rozwinięcie innowacyjnych przedsiębiorstw i sektorów aktywności 

gospodarczej oraz stworzenie nowych możliwości rozwoju na bazie istniejącej 

infrastruktury przedsiębiorstwa np. wykorzystanie obecnej infrastruktury kolei górniczych 

(wniosek MZZ PIT „Kadra” przy PAK KWB Konin S.A. „Utworzenie podmiotu 

gospodarczego realizującego przewozy kolejowe rzeczy, napraw taboru i infrastruktury”),  

• udzielanie pożyczek na preferencyjnych warunkach w celu podjęcia działalności 

gospodarczej na własny rachunek,  

• bezpłatne doradztwo psychologiczne,  

• bezpłatne doradztwo zawodowe,  

• bezpłatne organizowanie kursów oraz szkoleń w celu przekwalifikowania,  

• pomoc w poszukiwaniu nowego miejsca pracy,  

• doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe  

w przypadku jej rozpoczęcia,  

• możliwość wprowadzenie preferencyjnych zasad zatrudniania pracowników  

z likwidowanego sektora paliwowo-energetycznego przez podmioty gospodarcze 
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funkcjonujące na terenie powiatów Konin-Koło-Turek wraz z dopłatą do ewentualnie 

utraconych zarobków przy zastosowaniu:  

o ulg podatkowych (podatki lokalne, ubezpieczenia społeczne itp.),  

o kredytów lub pożyczek dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy dla 

pracowników z GK ZE PAK,  

o możliwości korzystania przez tych przedsiębiorców ze środków unijnych, budżetu 

państwa, instytucji finansowych, w tym także ze środków dotychczasowego 

właściciela. 

Zgodnie z powyższym stanowiskiem środki z budżetu państwa oraz funduszy unijnych mogłyby 

być wykorzystane również na:  

• rekultywację i rewaloryzację terenów pogórniczych i poprzemysłowych z powodu 

problemów geologicznych i hydrologicznych, 

• redukcję zagrożeń dla środowiska związanych z obniżeniem poziomu wód gruntowych 

spowodowanych przez susze. 

Zgłoszone zostało ponadto wspólne stanowisko związków zawodowych działających w Grupie 

Kapitałowej ZE PAK, tj. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Inżynieryjno-

Technicznych „Kadra” przy PAK KWB Konin S.A., Niezależnego Związku Zawodowego 

Pracowników Ruchu Ciągłego „RUCH” KWB Konin w Kleczewie S.A., Międzyzakładowego Związku 

Zawodowego Górników KWB „Konin” S.A. oraz Organizacji Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 

Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego, przedstawiające propozycje 

dotyczące trwałości zatrudnienia przy wsparciu środków z FST dla Wielkopolski Wschodniej, które 

ujęte zostały w trzech filarach: 

Filar 1. – poszukiwanie zatrudnienia na rynku lokalnym jako ciągłość okresu zatrudnienia: 

• Pracownik: 

o Możliwość bezpłatnego udziału w kursach zawodowych, szkoleniach, 

uzupełnieniu bądź podniesieniu poziomu posiadanego wykształcenia; 

o Bezpłatne doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz wsparcie prawne  

i psychologiczne w okresie poszukiwania nowego zatrudnienia; 

o Możliwość skorzystania z programów tworzących wyrównanie dotychczasowego 

poziomu płac. 

• Pracodawca: 

o Możliwość korzystania z dopłat dla przedsiębiorców w zakresie: tworzenia 

nowych, trwałych miejsc pracy; 

o Możliwość korzystania z dopłat do wynagrodzenia byłego pracownika GK ZE PAK 

w zamian za utrzymanie jego stanowiska pracy – minimum 24 miesiące; 

o Możliwość korzystania z obniżek podatków lokalnych; 
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o Możliwość korzystania z okresowego zwolnienia w części (np. 50%) składek ZUS w 

okresie jak przy utrzymaniu stanowiska pracy. 

Filar 2. – własna działalność gospodarcza:  

• Pracownik jako Pracodawca: 

o Możliwość skorzystania z pożyczek, funduszy celowych, kredytów dla 

przedsiębiorców, tworzących nowe, trwałe miejsca pracy; 

o Możliwość korzystania z dopłat do wynagrodzenia dla byłego pracownika GK ZE 

PAK w zamian za utrzymanie jego stanowiska – minimum 24 miesiące; 

o Możliwość korzystania z obniżek podatków lokalnych; 

o Możliwość korzystania z okresowego zwolnienia z części (np. 50%) składek ZUS  

w okresie jak przy utrzymaniu stanowiska pracy. 

Filar 3. – PAK POLSKA CZYSTA ENERGIA: 

• Pracodawca: 

o Możliwość skorzystania z pożyczek, funduszy celowych, kredytów dla 

przedsiębiorców, tworzących nowe, trwałe miejsca pracy; 

o Możliwość korzystania z dopłat do wynagrodzenia dla byłego pracownika GK ZE 

PAK w zamian za utrzymanie jego stanowiska – minimum 24 miesiące 

zatrudnionego w PAK PCE; 

o Możliwość korzystania z obniżek podatków lokalnych; 

o Możliwość korzystania z okresowego zwolnienia z części (np. 50%) składek ZUS  

w okresie jak przy utrzymaniu stanowiska pracy; 

o Możliwość skorzystania z dopłat dla przedsiębiorców działających w zakresie 

nowoczesnych, energooszczędnych technologii w systemie (obiegu) zamkniętym, 

OZE, itp.  

Ponadto stanowisko zawierało dodatkowe propozycje niezbędne dla prawidłowego przebiegu 

zakładowych procesów transformacyjnych, takie jak: 

o Pozyskanie minimum 80% środków unijnych, przewidzianych w ramach FST,  

na wsparcie pracowników likwidowanych kopalń, przemysłu energetycznego oraz 

zaplecza technicznego; 

o Wprowadzenie możliwości korzystania przez pracowników sektora wydobywczo-

energetycznego z urlopów górniczych, emerytur stażowych oraz emerytur 

pomostowych; 

o Wprowadzenia zasiłku socjalnego dla wszystkich pozostałych pracowników 

likwidowanych zakładów pracy; 
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o Finansowania wsparcia dla nowopowstałych spółek komandytowych, spółek 

pracowniczych (itp.) aktywizujących liczną grupę osób, które wyszły z zatrudnienia 

w obecnie funkcjonującym kształcie GK ZE PAK od 1 stycznia 2018 r.; 

o Przyjęcie zasady, że wsparcie wynikające z procesu transformacji Wielkopolski 

Wschodniej dotyczy wszystkich pracowników GK ZE PAK i jej podmiotów 

zależnych, którzy byli lub są zatrudnieni na wszystkich stanowiskach 

wymienionych w zapisach Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy lub 

Regulaminach Pracy obowiązujących u danego pracodawcy na dzień 31 grudnia 

2017 r.; 

o Powołanie przy PUP w Koninie centralnego punktu konsultacyjno-informacyjnego 

(osobna, dwuosobowa komórka), którego celem będzie: pozyskiwanie informacji 

o potrzebach pracodawców w zakresie zatrudnienia nowych pracowników, 

pozyskiwanie informacji o głównym kierunku prowadzonej działalności lub 

produkcji, itp. Komórka ta będzie także nośnikiem informacji na linii osoba 

poszukująca pracy – nowy pracodawca, co działać będzie w 2 kierunkach.  

W celu poznania potrzeb przedsiębiorców w zakresie transformacji subregionu, w lutym 2021 r. 

zorganizowano dwa spotkania grup przedsiębiorców – pierwsze z przedstawicielami MŚP, 

a drugie z reprezentantami dużych przedsiębiorstw. Dyskutowano w ich trakcie 

o najważniejszych problemach Wielkopolski Wschodniej związanych z rynkiem pracy oraz 

przedsiębiorczością, o kierunkach transformacji gospodarczej i energetycznej subregionu, a także 

o możliwościach finansowania firm w kontekście planowanych priorytetów sprawiedliwej 

transformacji. W listopadzie 2021 r. zorganizowano kolejne spotkanie z przedsiębiorcami 

z sektora MŚP, w trakcie którego dyskutowano nad proponowanym zakresem wsparcia dla 

przedsiębiorców w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 

oraz Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, a także jak 

przygotować firmę do korzystania ze środków nowej perspektywy finansowej. 

Z zainteresowanymi przedstawicielami dużych firm prowadzone były ponadto rozmowy co do 

ewentualnych planów inwestycyjnych, w tym pod względem możliwości ewentualnego wsparcia 

ze środków FST oraz przyszłego zapotrzebowania na pracodawców, w tym na kwalifikacje 

i kompetencje zawodowe. Firmami, z którymi prowadzono pogłębione rozmowy, były  

m. in.: 

• ZE PAK, który do 2030 r. planuje w subregionie zrealizować kilka kluczowych inwestycji  

(w tym ze środków FST), tj.:  

o Budowa pierwszego w Polsce, zaawansowanego technologicznie zakładu 

produkcji elektrolizerów jako elementu transformacji energetycznej 

i technologicznej ZE PAK (zakłada się 61 nowych miejsc pracy), 
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o Fabryka modułów chłodniczych do PC i centrum kompetencyjne pomp ciepła 

(zakłada, że powstanie łącznie 200 miejsc pracy, z czego 100 miejsc pracy dotyczyć 

będzie osób z sektora górniczego, które zostaną przekwalifikowane), 

o Budowa linii produkcyjnej do seryjnej produkcji polskiego autobusu wodorowego 

przeznaczonego do świadczenia przewozu pasażerów w miastach (zakłada 

zatrudnienie 250 osób), 

o Produkcja zielonego wodoru z wykorzystaniem infrastruktury powęglowej ZE PAK, 

o Budowa od 4 do 6 reaktorów atomowych typu SMR o mocy 300 MW każdy. 

• Sun Garden Polska Sp. z o.o. Sp.k., który planuje inwestycję dotyczącą budowy zakładu 

przetwarzania materacy pokonsumenckich jako elementu gospodarki w obiegu 

zamkniętym. Przedsiębiorstwo oszacowało, że w ramach tej inwestycji utworzonych 

zostanie 50 nowych miejsc pracy, z czego nawet 40 może być przeznaczone dla 

pracowników sektora wydobywczo-energetycznego. 

Prowadzone były ponadto rozmowy z kilkoma dużymi przedsiębiorstwami, w tym powiązanymi 

z dotychczasową działalnością Grupy ZE PAK, na temat potrzeb inwestycyjnych i zapotrzebowania 

na pracowników, bądź ewentualnej redukcji zatrudnienia w wyniku zaprzestania dotychczasowej 

działalności wydobywczo-energetycznej.  

Prowadzona była także współpraca z przedstawicielami Powiatowych Urzędów Pracy 

z subregionu, poświęcona w szczególności możliwościom przyszłego wsparcia pracowników 

dotkniętych transformacją energetyczną, a także z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Poznaniu w zakresie wypracowania koncepcji łagodzących negatywne 

skutki społeczne procesu transformacji – w tym zorganizowano spotkanie z przedstawicielami 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (7 maja 2021 r.) w zakresie włączenia 

społecznego w ramach TPSTWW, a także spotkanie z przedstawicielami organizacji i instytucji 

działających w obszarze polityki społecznej na terenie Wielkopolski Wschodniej (10 czerwca 

2021 r.). 

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji umożliwia wsparcie inwestycji przyczyniających się 

do osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z działań wymienionych 

w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE (Dyrektywa ETS), pod warunkiem że takie inwestycje 

zostały zatwierdzone jako część TPST oraz przyczyniają się one do ochrony znacznej liczby miejsc 

pracy. W tym zakresie prowadzono współpracę z przedstawicielami starostw z subregionu w celu 

identyfikacji podmiotów uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych oraz identyfikacji inwestycji przyczyniających się do osiągnięcia redukcji emisji 

gazów cieplarnianych pochodzących z działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 

2003/87/WE. Współpraca ta doprowadziła do identyfikacji kilku podmiotów, z którymi 

prowadzone były rozmowy w zakresie ewentualnego wsparcia w powyższym zakresie 

w najbliższych latach.  
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Poza wyżej opisanymi pracami uczestniczono również w różnego rodzaju spotkaniach 

organizowanych przez partnerów z Wielkopolski Wschodniej (w tym przez organizacje 

pozarządowe), podczas których poruszano tematy związane z wyzwaniami stojącymi przed 

subregionem i kierunkami jego transformacji. 

 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski 

Wschodniej 

Kluczowymi organizacjami pozarządowymi, uznawanymi za jednych z twórców pomysłu 

i pierwszych koncepcji sprawiedliwej transformacji są: Stowarzyszenie Akcja Konin, 

Stowarzyszenie ZmieniaMy Konin oraz Fundacja Miasto Prowincjonalne. To przedstawiciele tych 

podmiotów już od 2017 r. jako pierwsi podejmowali różnego rodzaju działania w zakresie 

sprawiedliwej transformacji subregionu, w tym uczestniczyli w pierwszych spotkaniach 

roboczych Platformy Regionów Górniczych w Procesie Transformacji, która została powołana 

przez KE w grudniu 2017 r. Na pierwszym spotkaniu roboczym w lutym 2018 r., tj. jeszcze przed 

oficjalnym wystosowaniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wniosku  

o przystąpienie Wielkopolski Wschodniej do Platformy, w Brukseli subregion koniński 

reprezentowała Miłosława Stępień ze Stowarzyszenia Akcja Konin oraz Jarosław Koźlarek 

z Fundacji Miasto Prowincjonalne. W trakcie drugiego roboczego spotkania Platformy Regionów 

Górniczych w Procesie Transformacji (w lipcu 2018 r. w Brukseli) subregion koniński 

reprezentowali przedstawiciele organizacji pozarządowych, tj. Agata Kuźmińska (Pracownia 

Miejska) i Jarosław Koźlarek (Fundacja Miasto Prowincjonalne), a także przedstawiciele 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego, tj. Maciej Sytek (Członek Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego) i Jakub Jackowski (Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki UMWW). 

Natomiast w ramach trzeciego roboczego spotkania Platformy Regionów Górniczych w Procesie 

Transformacji (w listopadzie 2018 r. w Brukseli), w trakcie którego prowadzone były rozmowy  

w sprawie Wielkopolski Wschodniej, subregion koniński reprezentowali Miłosława Stępień 

(Stowarzyszenie Akcja Konin), Maciej Sytek (członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego) 

oraz Magdalena Bartecka (Polska Zielona Sieć). 

Organizacje pozarządowe były organizatorem lub współorganizatorem różnych konferencji 

i wydarzeń poświęconych tematyce sprawiedliwej transformacji, w szczególności inicjujących 

działania w okresie sprzed powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. 

Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej (tj. w okresie 2017-2018). W tym kontekście m.in.:  

• W czerwcu 2017 r. Fundacja Rozwój TAK - Odkrywki NIE zorganizowała konferencję 

dotyczącą przyszłości Konina i całego subregionu w obliczu końca ery węgla. Uczestnikami 

konferencji byli m.in. Pani Katarzyna Dzióba, Zastępca Prezydenta Zabrza, która 

przedstawiła najważniejsze kierunki rozwoju miasta w trakcie odchodzenia od wydobycia 

węgla, a także Pan Dariusz Szwed, doradca Prezydenta Słupska, który zaprezentował 
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dobre praktyki miasta w dziedzinie gospodarki energią elektryczną. Miasto Konin 

reprezentowali Pan Sebastian Łukaszewski, Wiceprezydent Konina oraz lokalna 

aktywistka dr Miłosława Stępień; 

• W październiku 2017 r. Fundacja Miasto Prowincjonalne zorganizowała konferencję 

„Konin reStart”, której celem było zebranie wspólnych rekomendacji dla Konina oraz 

mobilizacja do działania; 

• W styczniu 2018 r. Stowarzyszenie Akcja Konin oraz Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia 

zorganizowały konferencję „Ocieplamy Konin. Jak najlepiej zapewnić ciepło miastu 

i mieszkańcom powiatu konińskiego?”, w której uczestniczyli mieszkańcy, jak 

i przedstawiciele samorządu. W konferencji w roli prelegentów wzięli udział m.in. Pan 

Stanisław Jarecki, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, który 

zaprezentował plany budowy konińskiej ciepłowni geotermalnej czy Pan Tomasz Klapsa  

z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych, który 

mówił m.in. o smogu w Koninie; 

• W październiku 2018 r. Stowarzyszenie Akcja Konin i Fundacja Miasto Prowincjonalne 

wraz z partnerami, tj. Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Stowarzyszeniem 

Ekologicznym Eko-Unia, zorganizowali konferencję pt. „Czy sprawiedliwa transformacja 

Wielkopolski Wschodniej jest możliwa? Scenariusze rozwoju regionu 2018-2030”. Celem 

konferencji było z jednej strony zapoznanie lokalnych interesariuszy z pojęciem 

i problematyką sprawiedliwej transformacji, a z drugiej omówienie perspektyw 

i możliwości dla Wielkopolski Wschodniej w tym obszarze. W konferencji wystąpili: Bas 

Eickhout, Poseł do Parlamentu Europejskiego (który omówił możliwe narzędzia  

do transformacji energetycznej dla regionów, które są oparte na przemyśle węglowym), 

Maciej Sytek, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego (strategia transformacji 

energetycznej dla Wielkopolski Wschodniej), Joanna Misiak-Kędziora, Zastępca 

Burmistrza Miasta Turek ds. gospodarczych (Turek w procesie transformacji 

energetycznej – wyzwania i dobre praktyki), dr Milka Stepien, Stowarzyszenie Akcja Konin, 

Fundacja Pełnym Głosem (Konin w obliczu wyzwań XXI wieku), dr Daniel Kiewra, Instytut 

Badań Strukturalnych (wyzwania społeczno-ekonomiczne sprawiedliwej transformacji 

Wielkopolski Wschodniej) oraz Izabela Zygmunt z Bankwatch CEE/Polska Zielona Sieć 

(sprawiedliwa transformacja obejmująca jednocześnie troskę o pracowników oraz 

środowisko przyrodnicze). W konferencji wzięli udział również m. in.: Karol Kuznowicz, 

energetyk (ZE PAK) oraz Radosław Gawlik, reprezentujący Stowarzyszenie Ekologiczne 

Eko-Unia; 

• W październiku 2018 r. odbyło się seminarium Instytutu Badań Strukturalnych, Edinburgh 

Centre for Carbon Innovation i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

„Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ludzie – gospodarka – inwestycje”. Celem 

spotkania była dyskusja nad możliwymi działaniami ograniczającymi negatywne skutki 

https://www.facebook.com/bas.eickhout?__cft__%5b0%5d=AZX7DO58lzLpeSKMVpKYAZpzbiNQyqQciI43XujVseSizDKHllwNb6BUfRVqXZWaYXJ4eslJwIk2CY-WGCBouk7zVs2DudtWwGM0EKnvNNHLMQVKojSCdtbj87UdBJ2sPDw&__tn__=q
https://www.facebook.com/bas.eickhout?__cft__%5b0%5d=AZX7DO58lzLpeSKMVpKYAZpzbiNQyqQciI43XujVseSizDKHllwNb6BUfRVqXZWaYXJ4eslJwIk2CY-WGCBouk7zVs2DudtWwGM0EKnvNNHLMQVKojSCdtbj87UdBJ2sPDw&__tn__=q
https://www.facebook.com/maciej.sytek.7?__cft__%5b0%5d=AZX7DO58lzLpeSKMVpKYAZpzbiNQyqQciI43XujVseSizDKHllwNb6BUfRVqXZWaYXJ4eslJwIk2CY-WGCBouk7zVs2DudtWwGM0EKnvNNHLMQVKojSCdtbj87UdBJ2sPDw&__tn__=q
https://www.facebook.com/milka.stepien?__cft__%5b0%5d=AZX7DO58lzLpeSKMVpKYAZpzbiNQyqQciI43XujVseSizDKHllwNb6BUfRVqXZWaYXJ4eslJwIk2CY-WGCBouk7zVs2DudtWwGM0EKnvNNHLMQVKojSCdtbj87UdBJ2sPDw&__tn__=q
https://www.facebook.com/izabela.zygmunt?__cft__%5b0%5d=AZX7DO58lzLpeSKMVpKYAZpzbiNQyqQciI43XujVseSizDKHllwNb6BUfRVqXZWaYXJ4eslJwIk2CY-WGCBouk7zVs2DudtWwGM0EKnvNNHLMQVKojSCdtbj87UdBJ2sPDw&__tn__=q
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066736223713&__cft__%5b0%5d=AZX7DO58lzLpeSKMVpKYAZpzbiNQyqQciI43XujVseSizDKHllwNb6BUfRVqXZWaYXJ4eslJwIk2CY-WGCBouk7zVs2DudtWwGM0EKnvNNHLMQVKojSCdtbj87UdBJ2sPDw&__tn__=q
https://www.facebook.com/profile.php?id=1642923709&__cft__%5b0%5d=AZX7DO58lzLpeSKMVpKYAZpzbiNQyqQciI43XujVseSizDKHllwNb6BUfRVqXZWaYXJ4eslJwIk2CY-WGCBouk7zVs2DudtWwGM0EKnvNNHLMQVKojSCdtbj87UdBJ2sPDw&__tn__=q
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transformacji w subregionie, czy działaniami tworzącymi nowe szanse rozwoju. Punktem 

wyjścia do dyskusji były prezentacje wyników badań opracowane  

w Instytucie Badań Strukturalnych oraz na Uniwersytecie Edynburskim. Aleksander Szpor, 

Daniel Kiewra i Jan Witajewski-Baltvilks z Instytutu Badań Strukturalnych przedstawili 

scenariusze rozwoju regionu w średnim i długim okresie pod kątem ekonomicznym, 

społecznym oraz technologicznym. Adam Irvine z Edinburgh Centre for Carbon Innovation 

przedstawił działania dotyczące inteligentnej transformacji z perspektywy 

międzynarodowej; 

• Stowarzyszenie Akcja Konin w okresie maj-wrzesień 2019 roku przeprowadziła serię 

spotkań dotyczących tematyki zrównoważonego rolnictwa i żywności w Wielkopolsce 

Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej w subregionie z samorządowcami, 

z Marcinem Popkiewiczem (które dotyczyło megatrendów gospodarczo-zasobowo-

środowiskowych i ich powiązań, problemu paliw kopalnych jako fundamentu gospodarki 

oraz problemu kosztów ubocznych tego zjawiska), z Miłosławą Stępień (o sprawiedliwej 

transformacji), Agatą Kuźmińską (o kalendarium transformacji) i autorami filmu Human 

Energy (Adamem Dzienisem i Weroniką Bloch). W trakcie spotkania z Ewą Sufin-

Jacquemart z Fundacji Strefa Zieleni, Dianą Lelonek z Instytutu dla żywych rzeczy oraz 

Małgorzatą Broniszewską ze Stowarzyszenia Zmieniamy Konin dyskutowano m.in. 

o  kierunkach rozwoju rolnictwa na świecie, w UE i Polsce, wyzwaniach, jakimi są zmiany 

klimatu, pogłębiających się nierównościach społecznych, tworzeniu lepszych warunków 

dla małych i średnich gospodarstw rolnych, rynkach zbytu i sprzedaży bezpośredniej czy 

dodatkowych źródłach dochodów np. rozwoju agroturystyki i produkcji energii 

odnawialnej. Natomiast w  trakcie spotkania z Pawłem Olechnowiczem, przedstawicielem 

Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) w Komisji Europejskiej 

dyskutowano przede wszystkim o sprawiedliwej transformacji w subregionie konińskim  

i możliwości wsparcia jej przez Unię Europejską. 

W prace nad sprawiedliwą transformacją włączyły się również inne organizacje pozarządowe,  

w tym Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Fundacja 

Instrat czy Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych.  

Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości z Konina, której fundatorką i Prezeską jest Agata Kuźmińska, 

od początku działalności wspiera prowadzony proces sprawiedliwej transformacji subregionu 

konińskiego. Przedstawiciele Fundacji biorą udział w posiedzeniach Platformy Sprawiedliwiej 

Transformacji, wspierają Samorząd Województwa Wielkopolskiego w przygotowaniu do 

wdrożenia TPSTWW, a także uczestniczą w procesie opiniowania dokumentów 

strategicznych. Fundacja prowadzi współpracę z pracownikami sektora wydobywczego, efektem 

której jest wypracowana fiszka projektowa „Pracownicze Centrum Wsparcia – innowacyjny i 

partycypacyjny model stałego wsparcia dla pracowników sektora paliwowo-energetycznego w 

Wielkopolsce Wschodniej” przedłożona przez Komitet Społeczno-Pracowniczy. 
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Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości, razem ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, 

Lusatian Perspectives oraz Ecologic Institute, realizują obecnie projekt OZO Lab – Oddolne, 

zrównoważone, odnawialne laboratorium dla Sprawiedliwej Transformacji w polskich  

i niemieckich regionach kopalnianych. Podstawowym celem projektu jest wsparcie społeczności 

lokalnych z Wielkopolski Wschodniej i Łużyc w Niemczech w zaangażowaniu się w planowanie 

niezbędnych działań w zakresie zachodzących zmian w regionach górniczych, gdzie odchodzi się 

od węgla, a kopalnie są likwidowane. Instytucje te w ramach projektu prowadzą szereg działań, 

od organizacji różnego rodzaju szkoleń czy warsztatów, np. otwarte szkolenie „Sprawiedliwa 

Transformacja Wielkopolski Wschodniej”, warsztaty dla przedsiębiorców: „Europejski Zielony Ład 

a fundusze unijne dla Wielkopolski Wschodniej – nowe perspektywy, nowe szanse dla wsparcia 

biznesu”, „Europejski Zielony Ład a fundusze unijne dla Wielkopolski Wschodniej – Budżet 2021 

‒ 2027 a Fit for 55”, warsztaty dla jednostek samorządu terytorialnego: „Rekultywacja, 

zagadnienia hydrologiczne i zagospodarowanie terenów pogórniczych w Wielkopolsce 

Wschodniej” czy „Odpady komunalne - realizacja celów gospodarki o obiegu zamkniętym”. 

Ponadto w ramach projektu powołano Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej, w skład 

którego wchodzą samorządy, przedstawiciele oświaty i nauki, organizacje pozarządowe, lokalny 

biznes oraz przedstawiciele górniczych związków zawodowych. W ramach prac Forum 

dyskutowano m.in. o kolejnych wersjach TPSTWW. Efektem prac przedstawicieli Związku 

Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć jest szereg różnych analiz, opracowań czy publikacji, w tym: 

− Publikacja wydana przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć „Sprawiedliwa 

transformacja Wielkopolski Wschodniej – Studium przypadku”, której autorką jest 

dr Miłosława Stępień, Stowarzyszenie Akcja Konin (2019r.); 

− Publikacja „Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej. Wyzwania  

z perspektywy społecznej – analiza i rekomendacje” (2019 r.); 

− Raport z analizy Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji dla polskich regionów 

węglowych (2021 r.). 

Fundacja Instrat, think-tank zajmujący się doradztwem w zakresie polityk publicznych, 

w szczególności transformacji energetycznej i rynku pracy, wspiera subregion koniński w procesie 

sprawiedliwej transformacji od 2020 r. Fundacja Instrat, z Prezesem Michałem Hetmańskim  

na czele była m.in. jednym z pomysłodawców projektu LIFE AFTER COAL dotyczącego wdrażania 

Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040, o wsparcie którego 

z Programu LIFE intensywne starania prowadzi Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy 

udziale Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Fundacja uczestniczyła ponadto w pracach 

prowadzonych w 2020 r. przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego nad założeniami 

Strategii na rzecz neutralności klimatycznej WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040 „PO WĘGLU”. 

Ponadto efektem wsparcia jest szereg analiz i raportów dotyczących transformacji Wielkopolski 

Wschodniej, w kontekście energetyki, rynku pracy i samorządów gmin, które zostały opisane 

w następujących publikacjach: 
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• Raport „Analiza gospodarcza regionu Wielkopolski Wschodniej pod kątem realizacji 

procesu sprawiedliwej transformacji, w tym transformacji energetycznej” wykonany  

na zlecenie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (2021 r.); 

• Raport „Sprawiedliwa transformacja w Wielkopolsce Wschodniej – diagnoza i wytyczne”. 

Raport Fundacji Instrat i WWF Polska (2021 r.); 

o Prezentacja podsumowująca główne wniosku z raportu na Platformie Regionów 

Węglowych z kwietnia 2021 r. 

• Raport „Scenariusze redukcji zatrudnienia i wsparcia pracowników w sektorze węgla 

brunatnego – przypadek Grupy ZE PAK” (Instrat Working Paper 02/2021); 

• Raport „Transformacja energetyczna a miejsca pracy. Scenariusze dla Wielkopolski 

Wschodniej” (Instrat Working Paper 01/2021). 

Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, które od ponad 18 lat działa na rzecz wzmacniania 

i rozwoju ekonomii społecznej, w tym szczególnie spółdzielczości socjalnej, od początku 

współpracuje z lokalnymi społecznościami, przedstawicielami JST, organizacjami pozarządowymi, 

przedsiębiorstwami społecznymi oraz biznesem. To właśnie w subregionie konińskim 

Stowarzyszenie prowadzi WOES – akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Stowarzyszenie było zaangażowane w prace grup roboczych wypracowujących wspólne 

rozwiązania dla subregionu w obszarze ST. To właśnie Stowarzyszenie zwracało uwagę by  

w TPSTWW zawarto zapisy i wskaźniki związane z ekonomią społeczną i rolą przedsiębiorstw 

społecznych w tym procesie. Stowarzyszenie na podstawie współpracy z Grupą ZE PAK oraz 

jednostkami samorządu terytorialnego opracowało fiszkę projektową Zielone Solidarne 

Spółdzielnie Socjalne, która ma na celu wdrożenie programu podnoszenia i zmiany kwalifikacji 

pracowników zagrożonych likwidacją miejsc pracy związanych z nową strategią neutralności 

klimatycznej i tworzenia miejsc pracy w lokalnych spółdzielniach. Stowarzyszenie jest ponadto 

stroną społeczną w porozumieniach pomiędzy ZE PAK S.A. a lokalnymi JST, których celem jest 

łagodzenie skutków transformacji energetycznej w subregionie – pilotażowy program współpracy 

dotyczy zatrudnienia przez gminy pracowników ZE PAK, którym w związku z transformacją 

energetyczną grozi utrata pracy (takie rozwiązania zostały wdrożone do tej pory w dwóch 

gminach). Stowarzyszenie wspólnie z przedstawicielami organizacji ekonomii społecznej 

regionów węglowych zainicjowało wprowadzenie pod obrady Krajowego Komitetu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej dyskusji dotyczącej FST, efektem czego były postulaty Komitetu 

o uwzględnienie problematyki ekonomii społecznej w następujących działaniach: 

− zwalczanie ubóstwa energetycznego w lokalnych społecznościach – poprzez możliwe 

działania gospodarcze przedsiębiorstw społecznych;  

− usługi dla mieszkańców świadczone przez przedsiębiorstwa społeczne – poprzez 

tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców, a dostarczających usług społecznych, 

m.in. opiekuńczych czy w zakresie opieki nad dziećmi, komunalnych i gastronomicznych, 

https://jtp.app.swapcard.com/event/just-transition-platform-meeting/planning/UGxhbm5pbmdfMzk5ODc1
https://jtp.app.swapcard.com/event/just-transition-platform-meeting/planning/UGxhbm5pbmdfMzk5ODc1
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które będą tworzyć nową tkankę gospodarczą oraz przeciwdziałać niekorzystnym 

trendom demograficznym i gospodarczym; 

− gospodarka obiegu zamkniętego – poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw, inicjatyw 

gospodarczych i nowych miejsc pracy w niskoemisyjnej gospodarce w ramach 

przedsiębiorstw społecznych. 

 

Wsparcie eksperckie procesu ST 

W związku z opracowywaniem TPSTWW należy również wskazać na ścisłą współpracę 

z podmiotami odpowiadającymi za zasilanie konkretną wiedzą w zakresie podejmowanych prac 

planistycznych i projektowych, w tym z: 

• PricewaterhouseCoopers (PwC), tj. firmą wspierającą merytorycznie poszczególne 

regiony węglowe przy opracowaniu Planów (na zlecenie szczebla centralnego) – 

współpraca w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. (w oparciu o współpracę z PwC 

harmonogram prac nad TPSTWW został dostosowany do harmonogramu prac PwC 

uzgodnionego ze stroną rządową); 

• Bankiem Światowym, który w ramach wsparcia eksperckiego zaangażował się w analizy 

związane z tematami w zakresie rekultywacji terenów pogórniczych oraz analizą rynku 

pracy w kontekście przewidywanej redukcji zatrudnienia w sektorze wydobywczo-

energetycznym w subregionie konińskim (współpraca realizowana od stycznia 2021 r.); 

• przedstawicielami inicjatywy JASPERS – wsparcie merytoryczne w zakresie określenia 

możliwych kierunków wsparcia z II i III filara Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji  

(od maja 2021 r.). 

Misję wspierania regionów w opracowaniu TPST Komisja Europejska powierzyła firmie doradczej 

PricewaterhouseCoopers (PwC). Każdy z regionów węglowych w Polsce w ramach tego wsparcia 

miał swojego eksperta regionalnego – w przypadku Wielkopolski Wschodniej został nim prof. 

Paweł Churski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zadaniem PwC było wspieranie 

regionów górniczych w przygotowaniu TPST, w tym dokonanie analizy możliwych wariantów 

modelu zarządzania i identyfikacja głównych różnic między nimi, analiza sposobu zaangażowania 

interesariuszy w pracach nad TPST w poszczególnych regionach, analiza potencjalnego 

możliwego pola interwencji w ramach TPST dla poszczególnych regionów węglowych czy 

wsparcie w zakresie identyfikacji projektów dużych przedsiębiorstw do TPST. Pełnomocnik 

Zarządu wraz ze swoimi pracownikami uczestniczył w licznych spotkaniach z przedstawicielami 

PwC, w tym w ramach Komitetu Sterującego funkcjonującego w ramach wsparcia eksperckiego. 

Istotniejsze spotkania w tym zakresie odbyły się m.in.: 
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• 11 stycznia 2021 r. – spotkanie z PwC w zakresie propozycji mechanizmu zarządzania FST. 

Na spotkaniu przedstawiono podstawowe założenia przy sporządzaniu wariantów 

modelu zarządzania. Omówiono warianty modelu centralnego i regionalnego; 

• 15 stycznia 2021 r. – warsztaty strategiczne organizowane przez PwC dotyczące 

możliwych mechanizmów zarządzania. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komisji 

Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Aktywów 

Państwowych, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Klimatu, Samorządu Województwa 

Śląskiego, Samorządy Województwa Dolnośląskiego, Głównego Instytutu Górnictwa oraz 

ARR Transformacja Sp. z o.o. W trackie dyskusji regiony podkreśliły konieczność 

wdrażania FST z poziomu regionalnego w ramach RPO; 

• 2 lutego 2021 r. – spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla 3 województw 

(wielkopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego) dotyczące ram regulacyjnych i źródeł 

finansowania sprawiedliwej transformacji. Spotkanie miało na celu przedstawienie 

otoczenia regulacyjnego dla procesu oraz wymianę dobrych praktyk pomiędzy regionami 

przygotowującymi TPST; 

• 26 lutego 2021 r. – udział w posiedzeniu operacyjnego Komitetu Sterującego, które 

dotyczyło omówienia procesu przejścia w kierunku neutralności klimatycznej (prezentacja 

kluczowych wniosków) i omówienie kolejnych kroków w zakresie wsparcia doradczego; 

• 23 kwietnia 2021 r. – spotkanie Komitetu Sterującego PwC odnośnie projektu 4. Raportu 

o wyzwaniach, potrzebach i planach działania najbardziej dotkniętych terenów; 

• 21 maja 2021 r. – spotkanie Komitetu Sterującego PwC, podczas którego zaprezentowano 

opracowanie na temat wyzwań, potrzeb i planu akcji dla najbardziej dotkniętych 

obszarów, w tym Wielkopolski Wschodniej; 

• 17 czerwca 2021 r. – spotkanie Komitetu Sterującego, podczas którego zaprezentowano 

projekt 5. Raportu finalnego, zawierającego rekomendacje dot. procesu sprawiedliwej 

transformacji w kraju, a także przeprowadzono dyskusję nad wnioskami wynikającymi 

z przeprowadzonej analizy.  

Przedstawiciele PwC odbyli ponadto kilka spotkań bezpośrednio z interesariuszami z Wielkopolski 

Wschodniej w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej subregionu, w tym m.in. 23 lutego 2021 r. 

odbyło się spotkanie warsztatowe poświęcone omówieniu wniosków dla Wielkopolski 

Wschodniej wynikających z analiz przeprowadzonych przez PwC w zakresie przejścia  

do neutralności klimatycznej, w tym szans i zagrożeń dla subregionu wynikających z tego procesu. 

W warsztacie uczestniczyło ponad 20 osób z Wielkopolski Wschodniej reprezentujących 

organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie 

wyższe czy pracowników sektora węgla brunatnego. Przedstawiciele PwC uczestniczyli również 

w pracach Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej, w tym 10 marca 2021 r. w trakcie spotkania 

Grup zaprezentowali stan prac w ramach projektu doradczego dot. wsparcia w przygotowaniu 

TPST dla województwa wielkopolskiego oraz kluczowe wnioski z dotychczasowych prac. 
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Ryc. 3. Spotkanie warsztatowe przedstawicieli PwC z interesariuszami z Wielkopolski Wschodniej 

 
Źródło: zasoby własne 

 

Bank Światowy, wspierający przez lata transformację energetyczną w Polsce oraz stopniowe 

odchodzenie od paliw kopalnych (zarówno poprzez projekty finansowe, jak i doradztwo), włączył 

się w proces planowania sprawiedliwej transformacji z początkiem 2021 r., w ramach 

najnowszego projektu: „Wsparcie Regionów Górniczych w Procesie Transformacji”. Współpraca 

z Bankiem Światowym w zakresie sprawiedliwej transformacji i transformacji energetycznej 

regionów węglowych doprowadziła do przeprowadzenia w terminie 5-11 maja 2021 r. wirtualnej 

misji Banku, w trakcie której przedstawiciele z subregionu konińskiego uczestniczyli  

w spotkaniach m.in. w zakresie rynku pracy, w zakresie dywersyfikacji gospodarczej Wielkopolski 

Wschodniej czy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 

Ryc. 4. Misja wirtualna Banku Światowego w Wielkopolsce Wschodniej 

 
Źródło: Zasoby własne 
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W wyniku przeprowadzonych licznych rozmów z przedstawicielami Banku, w przypadku 

subregionu konińskiego wsparcie skoncentrowało się na dwóch zagadnieniach. Pierwszym jest 

rynek pracy, w tym pogłębienie zagadnień w zakresie głównych problemów i zjawisk mających 

wpływ na subregionalny i lokalny rynek pracy, a także szans oraz determinantów jego rozwoju. 

Efektem współpracy w tym zakresie jest z jednej strony badanie kompetencji i preferencji 

zawodowych pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK, a z drugiej nawiązanie współpracy 

z włodarzami gmin górniczych, tj. Wierzbinka, Kleczewa, Wilczyna i Kazimierza Biskupiego, 

w związku z potrzebą przeprowadzenia badania kompetencji i preferencji zawodowych 

mieszkańców w gminach dotkniętych w największym stopniu procesem transformacji 

energetycznej. Na moment tworzenia niniejszego raportu prowadzone było badanie ankietowe 

mieszkańców ww. gmin w kontekście transformacji energetycznej w regionie. Ponadto eksperci 

Banku Światowego wyrazili chęć pomocy w zakresie wypracowania wsparcia dot. podnoszenia 

i zmiany kwalifikacji oraz aktywizacji zawodowej pracowników GK ZE PAK. W tym zakresie 

eksperci Banku Światowego m.in. podjęli się analizy propozycji fiszki projektowej zgłoszonej 

wspólnie przez Zarząd ZE PAK oraz Związki Zawodowe działające Grupy ZE PAK „Podnoszenie  

i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK 

zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy”, a także pozostałych propozycji fiszek 

projektowych skierowanych do pracowników Grupy, tj.: „Pracownicze Centrum Wsparcia – 

innowacyjny i partycypacyjny model stałego wsparcia dla pracowników sektora paliwowo-

energetycznego w Wielkopolsce Wschodniej” – fiszki projektowej przedłożonej przez Komitet 

Społeczno-Pracowniczy oraz „Zielone Solidarne Spółdzielnie Socjalne” – zgłoszony przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. 

Drugim ważnym obszarem możliwym do merytorycznego wsparcia ze strony Banku Światowego 

jest pogłębienie zagadnień w zakresie rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów 

poprzemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji przeszkód prawnych. 

Efektem współpracy w tym zakresie było zorganizowanie 21 czerwca 2021 r. przez Bank Światowy 

(m.in. dla interesariuszy z Wielkopolski Wschodniej) warsztatu dotyczącego rekultywacji terenów 

pogórniczych. Główna prelekcja podczas spotkania prowadzona była przez eksperta do spraw 

środowiska Wolfart’a Pohl’a, który poruszył ważną z punktu widzenia procesu sprawiedliwej 

transformacji w Polsce problematykę. Podczas prezentacji omówiono i przedyskutowano takie 

zagadnienia jak: rola legislacji i regulacji w użytkowaniu terenów pogórniczych czy rola ciągłości 

instytucjonalnej i efektywnego mechanizmu zarządzania na przykładzie spółek specjalnego 

przeznaczenia (special-purpose entities), odnowa gospodarcza terenów pogórniczych przy użyciu 

narzędzi planowania przestrzennego i rekultywacji terenów czy rola, jaką tereny pokopalniane 

odgrywają w obszarach zrównoważonego rozwoju społecznego, ochrony środowiska, energii 

odnawialnej, tworzenia miejsc pracy oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. 



RAPORT Z PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROCESU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI W WIELKOPOLSCE WSCHODNIEJ 

 

30 

Istotnym wydarzeniem w ramach współpracy z Bankiem Światowym była wizyta 16 lipca 2021 r. 

w subregionie konińskim Pani Anny Bjerde, Wiceprezydent Banku Światowego oraz szefowej tej 

instytucji na Europę i Azję Środkową. Tematem przewodnim wizyty, której organizatorem był 

Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski 

Wschodniej we współpracy z Bankiem Światowym oraz Grupą ZE PAK, była sprawiedliwa 

transformacja subregionu. W ramach wizyty Pani Wiceprezydent odwiedziła m.in. elektrownie 

Pątnów i Konin, odkrywkę Jóźwin, a także spotkała się z przedstawicielami Grupy ZEPAK oraz 

związkami zawodowymi działającymi w ramach Grupy. Następnie w towarzystwie Macieja Sytka, 

Pełnomocnika Zarządu oraz Piotra Korytkowskiego, Prezydenta Miasta Konina odbyła spacer 

ulicami Konina i spotkała się z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz organizacji 

pozarządowych. Podczas spotkań Wiceprezydent Banku Światowego mogła poznać 

problematykę i wyzwania rozwojowe stojące przed Wielkopolską Wschodnią, a także potencjał 

rozwojowy regionu. Uzgodniono ścieżkę przyszłej ścisłej współpracy z Bankiem Światowym, która 

pozwoli regionowi na skorzystanie z wiedzy i doświadczeń tej instytucji w zakresie transformacji 

energetycznej pochodzącej z analogicznej współpracy w wielu innych krajach w Europie i na 

świecie. Umożliwi to zidentyfikowanie działań i środków zmierzających do złagodzenia społeczno-

gospodarczych skutków odchodzenia od węgla. 

 

Ryc. 5. Wizyta w subregionie konińskim Pani Anny Bjerde, Wiceprezydent Banku Światowego oraz szefowej tej 

instytucji na Europę i Azję Środkową 

 
Źródło: Zasoby własne 

 

Istotnym elementem w pracach nad TPSTWW jest współpraca z ekspertami inicjatywy JASPERS, 

która aktualnie koncentruje się na wsparciu selekcji projektów poprzez opracowanie wytycznych 

w zakresie ich kwalifikowania do I, II czy III filara MST, wsparciu przygotowania listy projektów 

obejmujących działania wymienione w załączniku I do Dyrektywy ETS (87/2003) na potrzeby 

uzyskania dofinansowania w ramach FST, a na dalszym etapie skupi się na doradztwie w zakresie 

przygotowania kluczowych projektów kwalifikujących się do wsparcia z Mechanizmu 
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Sprawiedliwej Transformacji. W najbliższym czasie współpraca z ekspertami JASPERS związana 

będzie z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym poprzez prowadzenie szkoleń 

i warsztatów w obszarze związanym z transformacją energetyczną i działaniami ograniczającymi 

negatywny wpływ transformacji na społeczeństwo i gospodarkę. 

 

Aktywność ponadnarodowa 

Jedną z zasad jaka przyświeca prowadzeniu całego procesu sprawiedliwej transformacji jest 

aktywność nie tylko lokalna, ale i globalna. W tym kontekście za istotne należy uznać 

przystąpienie Wielkopolski Wschodniej w 2019 roku (dzięki staraniom Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego przy wsparciu Rządu RP) do Platformy na rzecz Regionów Górniczych 

w Procesie Transformacji (w formacje polskiej grupy krajowej, tzw. Country Team), tj. inicjatywy 

Komisji Europejskiej mającej na celu wsparcie tych regionów UE, których gospodarka w znacznym 

stopniu zależna jest od przemysłu opartego na węglu kamiennym i brunatnym. Celem platformy 

jest ułatwienie procesu energetycznej i ekonomicznej transformacji tych regionów w kierunku 

gospodarki niskoemisyjnej. Platforma jest miejscem rozwijania – we współpracy z ekspertami – 

regionalnych strategii i projektów transformacji energetycznej, a także wymiany wiedzy i dobrych 

praktyk, jak również wsparcia dla interesariuszy zaangażowanych w proces. Wielkopolska 

Wschodnia została włączona do grona regionów uczestniczących w formacie „Country Team” 

podczas spotkania Platformy Regionów Węglowych, które odbyło się w dniach 8-9 kwietnia 

2019 r., decyzją Komisarza UE ds. działań w dziedzinie Energii i Klimatu Pana Miguela Arias Canete 

z 28 marca 2019 r. W ramach tego czwartego spotkania Platformy Regionów Górniczych ze strony 

Wielkopolski Wschodniej uczestniczyła liczna delegacja, w skład której weszli min.: Maciej Sytek 

– Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski 

Wschodniej, Piotr Korytkowski – Prezydent Miasta Konina, Krzysztof Gubański – Wiceprezes 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Jakub Jackowski – Zastępca Dyrektora 

Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu, Miłosława Stępień – reprezentująca Stowarzyszenie Akcja Konin, Jarosław Koźlarek – 

Prezes Fundacji Miasto Prowincjonalne, a także przedstawiciele Zespołu Elektrowni Pątnów-

Adamów-Konin z Prezesem Zarządu Marcinem Ginelem na czele. 
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Ryc. 6. Przedstawiciele Wielkopolski Wschodniej w spotkaniu Platformy Regionów Węglowych 

 
Źródło: Zasoby własne 

 

Przynależność do Platformy dała Wielkopolsce Wschodniej dostęp do niezbędnego know-how 

w zakresie dobrych praktyk, wspólnego wypracowywania rozwiązań i dzielenia się wiedzą, 

co umożliwiło rozpoczęcie prac nad planowaniem transformacji dla subregionu. Pozwoliło to  

na rozpoczęcie prac nad planowaniem transformacji subregionu oraz przygotowania jeszcze  

w 2019 r. pierwszych 21 propozycji projektów strategicznych. Zostały one przedstawione Komisji 

Europejskiej, która 10 z nich uznała za bardzo obiecujące i gotowe do realizacji. Wybrane fiszki 

projektowe dotyczyły: budowy marki i strategii Wielkopolski Wschodniej w procesie 

transformacji, podnoszenia kompetencji i kwalifikacji osób z sektora paliwowo-energetycznego 

zagrożonych utratą pracy, zielonego wsparcia finansowego dla firm oraz sektora publiczno-

prywatnego, Klastra Energii „Zielona Energia – Konin”, budowy farm fotowoltaicznych  

na rekultywowanych terenach, przebudowy kotła węglowego na kocioł do wyłącznego spalania 

biomasy, budowy magazynu ciepła dla potrzeb ogrzewania Miasta Konina, budowy infrastruktury 

do wytwarzania, magazynowania oraz dystrybucji wodoru, a także produkcji paneli 

fotowoltaicznych i montażu instalacji fotowoltaicznych. Należy nadmienić, że część ze 

zgłoszonych projektów jest już w trakcie realizacji, a wdrażanie niektórych z nich rozpocznie się 

w najbliższym czasie. 

Przedstawiciele Wielkopolski Wschodniej uczestniczą także w spotkaniach Platformy 

Sprawiedliwej Transformacji, tj. inicjatywie uruchomionej w połowie 2020 r., która ma pomóc 

krajom i regionom UE w uzyskaniu wsparcia udzielanego w ramach mechanizmu sprawiedliwej 

transformacji. Platforma Sprawiedliwej Transformacji opiera się na obecnej inicjatywie na rzecz 
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regionów górniczych w okresie transformacji i rozszerza jej zakres. Aktywnie promuje ona 

rozpowszechnianie najlepszych praktyk wśród zainteresowanych stron, również w ramach 

regularnych spotkań na żywo i w Internecie.  

W 2021 r. Wielkopolska Wschodnia przystąpiła, jako pierwszy polski region, do 

międzynarodowego sojuszu Powering Past Coal Alliance (PPCA), tj. inicjatywy, mającej na celu 

ochronę klimatu i przyspieszenie rozwoju gospodarczego poprzez szybkie odejście od energetyki 

węglowej. W jego skład wchodzi obecnie 36 rządów, 39 samorządów lokalnych oraz 51 firm  

i organizacji z całego świata, które zobowiązały się odejść od węgla do 2030 r. (kraje rozwinięte), 

bądź do 2050 r. (kraje rozwijające się). Sojusz został zainicjowany przez Kanadę i Wielką Brytanię 

w 2017 r. Przystąpienie do PPCA nastąpiło 24 czerwca 2021 r. podczas uroczystości w ambasadzie 

brytyjskiej z udziałem Ambasadorów Wielkiej Brytanii i Kanady w Polsce, w trakcie której 

przedstawiciel władz regionalnych podpisał oświadczenie przystąpienia do Powering Past Coal 

Alliance (PPCA).  

 

Ryc. 7. Przystąpienie Wielkopolski Wschodniej do PPCA 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Efektem przystąpienia do sojuszu jest głębsza współpraca i wymiana doświadczeń m.in. 

z przedstawicielami Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

oraz Ambasady Kanady, w tym w zakresie kanadyjskich firm aktywnych na rynku wodoru, 

wydarzenia Circular Week dotyczącego technologii wpisujących się w trend gospodarki o obiegu 

zamkniętym czy inicjatywy pod nazwą Toronto Clean Energy Partnership, mającej na celu 

wymianę doświadczeń i rozwiązań w zakresie dekarbonizacji ciepłownictwa systemowego, 

efektywności energetycznej budynków i obszarów pokrewnych. W ramach inicjatywy 
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zorganizowano w listopadzie 2021 r. wizytę gospodarczą w subregionie konińskim Pani J.E. Leslie 

Scanlon, Ambasador Kanady oraz Pana Francisco Dorsemaine, Radcy i Konsula ds. handlowych – 

w jej trakcie zorganizowano spotkania z Pełnomocnikiem Zarządu i przedstawicielami Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, przedstawicielami Miasta Konina oraz przedstawicielami 

ZE PAK S.A. 
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3. Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej 

 

Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej to pierwszy tego typu 

dokument w Polsce opracowany dla regionu silnie uzależnionego od sektora wydobywczego 

i energetycznego (przy ścisłej współpracy Grup Roboczych). W dniu 23 października 2020 r. 

projekt Koncepcji przedstawiony został w trakcie wspólnego posiedzenia Parlamentarnego 

Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej oraz Wielkopolskiego Zespołu 

Parlamentarnego. Projekt dokumentu, został następnie zamieszczony na portalu 

www.arrtransformacja.org.pl z zaproszeniem do składania wszelkich uwag i sugestii 

do dokumentu. Łącznie blisko 40 podmiotów zgłosiło ponad 300 uwag, które charakteryzowały 

się różnym stopniem szczegółowości i dotyczyły zarówno zawartości poszczególnych rozdziałów 

projektu dokumentu (odnosiły się m.in. do celów, priorytetów i kierunków interwencji, wyzwań 

rozwoju stojących przed subregionem), jak i dokumentu jako całości (zwracały uwagę na kwestie 

ogólne). W związku ze zgłoszonymi uwagami i postulatami prowadzono rozmowy z podmiotami 

je zgłaszającymi w celu wypracowania ostatecznych zapisów dokumentu. Harmonogram 

przeprowadzonych spotkań prezentuje się następująco: 

− grudzień 2020 r. – konsultacje zgłoszonych uwag do Koncepcji z przedstawicielami 

oświaty oraz z organizacjami pozarządowymi; 

− styczeń 2021 r.: 

o spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Poznaniu dotyczące omówienia zgłoszonych uwag do Koncepcji; 

o spotkanie z przedstawicielami pracowników KWB Konin w sprawie postulatów 

pracowniczych w zakresie wsparcia z FST, w tym w zakresie uwzględnienia 

pewnych zapisów w Koncepcji i TPSTWW; 

o spotkanie z organizacjami pozarządowymi dotyczące uwag zgłoszonych  

do Koncepcji oraz omówienie sposobu ich uwzględnienia czy wyjaśnienia 

powodów odrzucenia niektórych uwag; 

o spotkanie z reprezentantami Związków zawodowych działających w ramach Grupy 

Kapitałowej ZE PAK, w trakcie którego omówiono aktualny etap prac nad 

Koncepcją i TPST, a także stanowisko Związków Zawodowych dotyczące 

wykorzystania funduszy europejskich oraz budżetu państwa w procesie 

sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. 

Z czterema najbardziej zaangażowanymi w opiniowanie projektu Koncepcji organizacjami 

pozarządowymi, tj. Fundacją „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”, Fundacją Instytut Zielonej Przyszłości, 

Stowarzyszeniem Akcja Konin oraz Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, prowadzono 

pogłębione dyskusje dotyczące konkretnych zapisów dokumentu. Znaczna część zgłoszonych 

http://www.arrtransformacja.org.pl/
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uwag została uwzględniona w dokumencie w sposób bezpośredni lub w zmodyfikowanej formie. 

Ww. organizacje podkreślały ponadto kilka istotnych kwestii, do których zaliczyć należy m.in. 

konieczność odejścia od traktowania biomasy leśnej i hydroenergetyki na naturalnych ciekach 

jako OZE oraz nieaktualność zapisów KPEiK i PEP 2040, które ich zdaniem nie uwzględniają 

unijnego celu redukcji emisji CO2 o 55% do 2030 r. względem 1990 r. 

W Koncepcji przyjęto podejście, zgodnie z którym w zakresie transformacji energetycznej 

podejmowane będą działania mające docelowo już w 2040 r. doprowadzić subregion  

do neutralności klimatycznej, natomiast do 2030 r. nastąpi zaprzestanie eksploatacji węgla oraz 

jego wykorzystania w elektroenergetyce i ciepłownictwie. Przyjęto, że osiągniecie powyższych 

celów powinno być możliwe dzięki podejmowaniu różnych inicjatyw, które sprawią, że w 2040 r. 

Wielkopolska Wschodnia stanie się krajowym liderem zielonej transformacji, a dominującą 

gałęzią gospodarki będzie zeroemisyjny i zasobooszczędny energetycznie przemysł, w tym sektor 

energetyczny wykorzystujący innowacyjne zielone technologie. Kluczowe będzie także 

podejmowanie inicjatyw, dzięki którym subregion stanie się wiodącym w skali kraju wytwórcą 

zielonej energii z odnawialnych źródeł oraz producentem i eksporterem wodoru. 

W Koncepcji założono, że zostaną podjęte ukierunkowane i skoordynowane działania m.in.  

w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, wykorzystania nośników energii neutralnych 

dla klimatu, transformacji gospodarki w gospodarkę o obiegu zamkniętym, rozwoju 

nowoczesnego sektora biogospodarki i czystej mobilności. Ich efektem będzie ograniczenie emisji 

CO2 w sektorze elektroenergetycznym o ponad 90-95% do 2030 r., a w pozostałych sektorach 

o 80-90% do 2040 r. Jednocześnie prowadzone będą prace w celu zrównoważenia pozostałych 

emisji przez zwiększenie poziomu ich pochłaniania, m.in. poprzez wzrost lesistości obszaru. 

Realizowane będą działania, dzięki którym do 2030 r. nastąpi: redukcja emisji gazów 

cieplarnianych o ponad 55% (w stosunku do poziomu z 1990 r.), zwiększenie udziału energii z OZE 

w całkowitym zużyciu energii do poziomu przekraczającego 32% oraz wzrost efektywności 

energetycznej powyżej 32,5%4. Kontynuacja realizacji ww. kierunków działań przez kolejną 

dekadę (do 2040 r.) pozwoli na dalsze ograniczenie niekorzystnych dla klimatu zjawisk oraz 

osiągnięcie neutralności klimatycznej. Nowy system energetyczny bazować będzie na energii 

słońca, wiatru, geotermii, biomasy, biogazu oraz na wodorze. Uwzględni nowe formy 

społeczności energetycznych i będzie uzupełniony o indywidualne źródła wytwarzania energii. 

Należy podkreślić, że wnioski płynące ze spotkań Grup Roboczych i następnie zamieszczone  

w Koncepcji nie stanowią zamkniętego katalogu. Spotkania grup roboczych będą kontynuowane  

w trakcie całego procesu planowania sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej  

i różne dotychczas wypracowane założenia mogą ulec ewolucji i modyfikacji.   

 
4 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Założenia regionalnej strategii na rzecz neutralności klimatycznej. 

WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040 „PO WĘGLU”, Poznań 2020. 
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4. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej 

 

4.1. Roboczy projekt TPSTWW 

Prace nad TPSTWW rozpoczęły się w 2019 r. przygotowaniem, przy udziale członków Grup 

Roboczych Wielkopolski Wschodniej, Koncepcji Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski 

Wschodniej, która stała się podstawą do opracowania roboczego zakresu TPSTWW. Prace nad 

dokumentem koordynowane przez Macieja Sytka, Pełnomocnika Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, były wspierane również przez 

członków Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej, a także przez przedstawicieli Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego, w szczególności z Departamentu Polityki Regionalnej, 

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego czy Departamentu Wdrażania Programu 

Regionalnego UMWW w Poznaniu oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.  

18 lutego 2021 r. roboczy zakres TPSTWW przekazany został do konsultacji i dyskusji członkom 

Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej. Dokument opracowany został wg wzoru Planu 

ujętego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 

2021 r. ustanawiającym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (na czas opracowywania 

dokumentu obowiązywał projekt tego rozporządzenia). Dokument pokazywał szerszy kontekst 

i uzasadnienie dla przyszłej interwencji. Podjęto też próbę zidentyfikowania wyzwań w różnych 

dziedzinach gospodarki, na których powinny być skoncentrowane działania w przyszłej 

perspektywie z różnych środków unijnych, nie ograniczając się tylko do Funduszu na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji. Ze względu na wczesny etap przygotowań dokumentów na kolejną 

perspektywę oraz przy braku rozporządzeń unijnych na nową perspektywę finansową, 

w ostatecznym brzmieniu dokument nie zawierał wszystkich niezbędnych informacji czy 

wymaganych elementów, jak np. wykazu inwestycji dużych przedsiębiorców czy zakresu z II i III 

filara Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji.  

Dokument, który został również udostępniony na portalu www.arrtransformacja.org.pl, podlegał 

konsultacjom z udziałem członków Grup Roboczych, w tym strony krajowej, samorządowej oraz 

partnerów społecznych i gospodarczych, a także z Komisją Europejską. Został on również 

udostępniony na stronie internetowej prowadzonej przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona 

Sieć www.sprawiedliwa-transformacja.pl z zaproszeniem do udziału w konsultacjach, a także był 

on omawiany na Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej. Do dokumentu zgłoszono blisko 

70 uwag za pośrednictwem formularza, a także zgłaszano uwagi w trakcie różnych spotkań 

prowadzonych z interesariuszami sprawiedliwej transformacji. W ujęciu ogólnym, przeważały 

uwagi do dwóch sekcji TPSTWW, tj.: 

http://www.arrtransformacja.org.pl/
http://www.sprawiedliwa-transformacja.pl/
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• sekcji 2.1 (29% uwag) – dotyczące oceny sutków przejścia na gospodarkę neutralną dla 

środowiska, w tym wyzwań czy przytoczonych danych statystycznych;  

• sekcji 2.4 (28% uwag) – w zakresie propozycji rozszerzenia, uzupełnienia lub 

uszczegółowienia zakresu interwencji. 

Niewielką liczbę uwag do dokumentu można wiązać z tym, że wspólne podejście do rozwoju 

subregionu i sprawiedliwej transformacji wypracowano już w trakcie wspólnych prac nad 

Koncepcją Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej, która była punktem wyjścia 

przy przygotowaniu TPSTWW.  

 

Ryc. 8. Suma uwag zgłoszonych do roboczego zakresu TPSTWW w formularzu internetowym 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Analiza procesu konsultacji roboczego zakresu TPSTWW z punktu widzenia autorstwa 

poszczególnych uwag wykazała, iż największą aktywnością w procesie konsultacji wykazały się 

organizacje pozarządowe, które zgłosiły 42% wszystkich uwag przedłożonych za pośrednictwem 

formularza. Nieco mniejsza ilość uwag pochodziła od przedsiębiorstw (1/3 uwag) oraz jednostek 

samorządu terytorialnego (1/4 uwag). Należy nadmienić, że powyższe dane opierają się  

o informacje ujęte w formularzach i nie zawierają innych uwag zgłaszanych w trakcie różnych 

spotkań, w tym m.in. warsztatów z przedsiębiorcami przeprowadzonymi w lutym 2021 r. czy  

z przedstawicielami pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK. 

W ramach konsultacji dokumentu uwzględniono większość uwag zawierających propozycje 

zmian porządkujących, dotyczących kwestii językowych, stylistycznych czy redakcyjnych, 

poprawiających przejrzystość dokumentu. Uwzględniono również część uwag merytorycznych. 

Należy również podkreślić, że część zmian w dokumencie stanowi autokorekta wynikająca z 
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dialogu prowadzonego m.in. ze stroną rządową, PwC, Bankiem Światowym czy ekspertami 

inicjatywy JASPERS, a także nieformalnego dialogu z KE czy z interpretacji zapisów 

Rozporządzenia ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ze względu  

na obowiązujące sztywne ograniczenie w zakresie liczby znaków w TPST, nie uwzględniono uwag 

poruszających kwestie zbyt szczegółowe, jak np. zamieszczanie informacji statystycznych  

z podziałem na gminy subregionu czy dotyczące szczegółowych sposobów wdrażania różnych 

typów operacji. Ze względu na ograniczenia aplikacji, którą TPSTWW będzie przesyłany oficjalnie 

do KE, nie uwzględniono uwag dotyczących ujęcia map, wykresów i tabel. Zaproponowano, że 

niektóre dokumenty staną się uzupełnieniem TPSTWW w postaci załączników, w tym m.in. 

Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej czy Strategia na rzecz 

Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 (o ile ostatecznie będzie możliwość 

przesyłania załączników do Planu systemem do KE).  

Wiele podjętych wątków tematycznych i proponowanych rozwiązań odnosiło się bardziej  

do zapisów przyszłych dokumentów wdrożeniowych, np. szczegółowego opisu osi priorytetach 

(SZOOP), nie zaś do treści ramowego, planistycznego dokumentu, jakim jest TPST. Uwagi zostaną 

udostępnione instytucji koordynującej TPSTWW w celu ewentualnego przeanalizowania  

w zakresie możliwości ich wykorzystania na etapie przygotowywania dokumentacji 

wdrożeniowej do TPSTWW, np. konstruowania SZOOP czy warunków planowanych konkursów.  

Wybrane uwagi i sposób ich uwzględnienia w roboczym projekcie TPSTWW 

• Naszym zdaniem warto w tym punkcie, oceniającym skutki transformacji podać liczby –  

w jakich latach jaka liczba osób zostanie zwolniona z pracy. Szczegółowy plan zwolnień  

na poszczególne lata w podziale na typy stanowisk osób zwalnianych. Na podstawie tych 

szacunków będzie można zaplanować konkretne działania adresujące ten problem, takie 

jak np. przekwalifikowania i tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto powinny paść  

liczby nt.: 

− Jak wzrośnie bezrobocie w rozłożeniu na gminy, jakie rodzaje gmin (miejskie, miejsko-

wiejskie, wiejskie), lub które konkretnie gminy będą najbardziej obciążone 

bezrobociem w efekcie transformacji; 

− Jaka jest proporcja zatrudnienia w rolnictwie w tych gminach (im wyższa, tym większe 

ukryte bezrobocie, a więc kumulowanie się problemów); 

− Powierzchnia i procent gruntów zdegradowanych i zdewastowanych w rozbiciu  

na gminy (im większy odsetek takich gruntów, tym gorzej dla rolnictwa i pozostałych 

sektorów); 

− Jak zaprzestanie odwodnień górniczych wpłynie na stan wód powierzchniowych i jak 

długo będzie się utrzymywać ten wpływ (m.in. zanik cieków, pogorszenie jakości 

wody, dalsze osuszenie gruntów) – ten etap przejściowy jest po części nieunikniony 
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zanim warunki wodne się poprawią, a w ramach potrzeb stwierdzono potrzebę 

przyspieszenia zalewania wyrobisk i przywracania właściwych stosunków wodnych – 

więc tu należałoby zdefiniować problem. 

Zaproponowane informacje są bardzo istotne na potrzeby przeprowadzenia procesu 

transformacji, jednak nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich ww. informacji przy 

ograniczonej liczbie znaków oraz z braku dostępu do części danych, np. brak danych 

statystycznych dot. proporcji zatrudnienia w rolnictwie na poziomie gmin (w tym zakresie 

musimy poczekać na wnioski i dane z narodowego Spisu Rolnego 2020). Dodano informację dot. 

potencjalnego wzrostu poziomu bezrobocia w przypadku braku wsparcia środkami unijnymi 

procesu transformacji, a także informację dot. powierzchni gruntów zdewastowanych  

w poszczególnych gminach subregionu. Nie jest również możliwe podanie szczegółowych 

informacji dotyczących liczy osób zwalnianych w poszczególnych latach w wyniku transformacji 

energetycznej. Zależeć to będzie od decyzji biznesowych ZE PAK, w tym w zakresie tempa 

zamykania odkrywek i elektrowni węglowych, czy też kryteriów doboru pracowników do 

zwolnień na podstawie nie tylko nabycia uprawnień emerytalnych – informacja w tym zakresie 

została dodana do Planu. Niemniej należy zaznaczyć, że instytucje programujące FST są  

w bieżącym kontakcie z przedstawicielami ZE PAK i na bieżąco są informowani o planowanych 

działaniach w tym obszarze. Ponadto udostępnione zostały zunifikowane dane dotyczące osób 

zatrudnionych w Grupie ZE PAK, w tym odnośnie zajmowanych stanowisk, miejsca zamieszkania, 

planowanego wieku emerytalnego, rodzaju emerytury, itp., dzięki czemu możliwe jest 

prowadzenie dodatkowych analiz w celu przygotowania się do wsparcia osób, które będą traciły 

pracę w wyniku transformacji energetycznej.  

• Dużą uwagę w dokumencie poświęca się aspektowi dostępności komunikacyjnej  

w wymiarze gospodarczym (dostępność do terenów o funkcjach gospodarczych, logistyka, 

transport towarów, itd.). Należy podkreślić, że priorytetowe działania powinny być 

skierowane na rozwój gospodarczy i społeczny. To prawda, że w wyniku rozwoju 

gospodarczego wymagany będzie także pewien rozwój infrastrukturalny, natomiast 

trzeba na tyle rozłożyć środki ciężkości, żeby nie odnosić wrażenia, że gwarantem 

(warunkiem) rozwoju gospodarczego musi być wcześniej przygotowana infrastruktura. 

Dużą uwagę temu aspektowi poświęcono w sekcji 2.1. Zapisy zmieniono i skoncentrowano się 

głównie na transporcie zbiorowym zeroemisyjnym. Większy nacisk położono w opisie na aspekt 

gospodarczy i społeczny.  

• Celem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji jest ustalenie i przygotowanie  

do wdrożenia zestawu działań mających na celu amortyzację konsekwencji społeczno-

ekonomicznych zaprzestania na terenie Wschodniej Wielkopolski produkcji energii 

elektrycznej z węgla brunatnego, co spowodowane jest wdrażaniem polityki 
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energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej, a w szczególności systemu odpłatności  

za emisje CO2 pod nazwą EU ETS. Oczywistym jest, że grupą zawodową, która dotknięta 

zostanie w największym stopniu tą zmianą, są pracownicy Grupy Kapitałowej ZE PAK.  

Z tego też względu niezbędne jest wyraźne ujęcie w treści projektu Planu konieczności 

stworzenia specjalnego programu wsparcia pracowników GK ZE PAK w pozyskiwaniu 

nowych kwalifikacji zawodowych. Program ten powinien wspierać również pracowników 

GK ZE PAK w pozyskiwaniu miejsc pracy poprzez wprowadzenie instrumentów 

wspierających tworzenie nowych miejsc pracy (w tym dofinansowanie do stworzenia 

własnej działalności gospodarczej) oraz możliwość uzyskania przez potencjalnych 

pracodawców dopłat do wynagrodzeń dla zatrudnianych pracowników GK ZE PAK. Projekt 

ten winien być projektem flagowym, jak również powinien być realizowany w procedurze 

pozakonkursowej, tak aby pracownicy GK ZE PAK nie musieli konkurować z innymi 

potencjalnymi beneficjentami Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z terenu Wschodniej 

Wielkopolski o dostęp do tych środków. 

W jednostce redakcyjnej 2.4 „Rodzaje planowanych operacji” działania związane ze 

wsparciem dla osób negatywnie dotkniętych transformacją w kierunku neutralności 

klimatycznej, tj. osób zagrożonych utratą pracy, przewidzianych do zwolnienia lub 

zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy – a więc działania, których adresatami 

będą głównie pracownicy GK ZE PAK – powinny być zdecydowanym priorytetem i pozycją 

wyjściową, która powinna rozpoczynać listę kierunków planowanych interwencji. 

Zmodyfikowano pole interwencji – wsparcie pracowników grupy ZE PAK w zakresie 

przekwalifikowania i zmiany miejsca pracy w celu wsparcia zmieniającej się gospodarki 

subregionu otwiera pole interwencji. Należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że wsparcie 

pracowników Grupy ZE PAK oraz aktywizację zawodową tej grupy pracowników należy traktować 

jako flagowy obszar wsparcia w ramach sprawiedliwej transformacji. Tryby wyboru projektów 

zostaną uzgodnione na dalszym etapie wdrażania FST. Istotne są także wspólne prace nad 

zgłoszonymi projektami dotyczącymi wsparcia pracowników Grupy ZE PAK, tj.:  

− Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy 

Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie 

i utrzymanie miejsc pracy – projekt wspólny Zarządu Grupy ZE PAK oraz Związków 

Zawodowych; 

− Pracownicze Centrum Wsparcia – innowacyjny i partycypacyjny model stałego wsparcia 

dla pracowników sektora paliwowo-energetycznego w Wielkopolsce Wschodniej – 

zgłoszony przez Komitet Społeczno-Pracowniczy. 

W związku z tym, że wsparcie pracowników sektora wydobywczo-energetycznego z Wielkopolski 

Wschodniej wpisuje się w założenia Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji (w cel 

inwestycyjny 1. Sprawiedliwa transformacja społeczna – rynek pracy i społeczności regionów 
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węglowych i kierunek interwencji 1.2. Przygotowanie i wdrożenie zintegrowanych modeli 

kształcenia przez całe życie, w tym reorientacji zawodowej wraz z instrumentarium interwencji 

na rynku pracy, w tym dla kobiet z rodzin górniczych), projekt z subregionu konińskiego znalazł 

się w projekcie KPST, który ma być traktowany jako projekt pilotażowy w celu wdrożenia 

modelowego programu reorientacji zawodowej i rozwoju przedsiębiorczości. Wypracowane 

rozwiązania w ramach tego projektu następnie powinny być wykorzystywane w innych regionach 

węglowych. Ponadto z punktu widzenia montażu finansowego projektu niezmiernie ważny jest 

fakt zapewnienia wkładu własnego z Budżetu Państwa, co Pełnomocnik Zarządu podkreśla na 

różnych spotkaniach na poziomie krajowym. Pomimo ujęcia przez Instytut Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych  projektu pracowniczego w KPST odpowiednie działanie zaplanowano 

również w ramach TPSTWW. 

• Powinien wybrzmieć mocniej aspekt ludzki nadchodzącej transformacji. Nie są tu 

precyzyjnie przedstawione potrzeby i cele mieszkańców, pracowników. Brak jest np. 

oddzielnego akapitu omawiającego konkretniej, że np. te potrzeby to: zapewnienie 

profesjonalnych szkoleń dla zmiany kwalifikacji do atrakcyjnych, innowacyjnych 

zawodów, szkoleń  w prowadzeniu nowoczesnych firm (np. sklepów internetowych), 

szkoleń zapoznających z trendami rynków co do nowoczesnych i innowacyjnych branż. 

Zmodyfikowano opisy w celu dodania odpowiednich zapisów, m.in. że w zakresie zwiększania 

innowacyjności i konkurencyjności gospodarki czy rozwoju przedsiębiorczości, w którym istotne 

będzie tworzenie nowych miejsc pracy, aktywizacja zawodowa osób dotkniętych skutkami 

transformacji, w tym osób z sektora wydobywczo-energetycznego oraz osób młodych 

wchodzących na rynek pracy. Podkreślono, że kluczowe będzie dostosowanie systemu 

kształcenia oraz kwalifikacji osób dorosłych i pracowników firm do potrzeb gospodarki 

zeroemisyjnej, zasobooszczędnej i cyfrowej. Ponadto zmodyfikowano pole interwencji, dzięki 

czemu zaczyna się ono od działań przewidzianych do osób dotkniętych transformacją oraz osób 

młodych wchodzących na rynek pracy.  

• Naszym zdaniem turystyce poświęcono za mało miejsca w dokumencie. W wielu 

przypadkach wystarczy zaadaptować i zmodernizować istniejącą infrastrukturę. Postawić 

również na turystykę w okolicach wypełnionych wyrobisk pokopalnianych. Potrzeba 

jednak dużych inwestycji w tę branżę wraz z zapewnieniem dróg dojazdowych. 

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie jest możliwe dodanie rozbudowanych informacji  

o turystyce. Niemniej dodano informację, że subregion jest przykładem współwystępowania 

dwóch, z pozoru wykluczających się funkcji: górnictwa odkrywkowego i turystycznej. Naturalne 

predyspozycje tego obszaru oraz bogactwo dóbr kultury decydują o dużym i niewykorzystanym 

potencjale turystycznym, zatem sektor turystyczny należy traktować jako kolejny sektor 

perspektywiczny. W sekcji 2.4. dodano typ projektu, w zakresie którego będzie prowadzona 
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dyskusja ze stroną rządową czy KE dotycząca możliwości wsparcia w FST, tj.: wsparcie rozwoju 

infrastruktury turystycznej, wykorzysującej endogeniczne potencjały danego obszaru, mającej 

charakter prozatrudnieniowy.  

• Osie Inwestycyjne „Tereny inwestycyjne dla nowej przyszłości regionu” – przygotowanie 

bogatej oferty terenów inwestycyjnych w Wielkopolsce Wschodniej i zdywersyfikowany 

rozwój gospodarczy to podstawa bezpieczeństwa procesu transformacji, dlatego 

kluczowe jest stworzenie przestrzeni do przyszłych inwestycji. Strefy inwestycyjne powinny 

zostać stworzone przynajmniej w każdym mieście centralnym powiatu (lub w jego bliskim 

sąsiedztwie) – Konin, Koło, Słupca, Turek, przez co zapewni się równomierny rozwój 

wszystkich części Wielkopolski Wschodniej. Tereny inwestycyjne wymagają jednak 

szczególnego przygotowania – muszą być dużo bardziej konkurencyjne na tle terenów 

nieleżących w Wielkopolsce Wschodniej. Elementem wyróżniającym te strefy byłoby nie 

tylko przygotowanie uzbrojenia terenów, ale także budowa kilku gotowych hal  

i magazynów i program promocji oferty zachęcających inwestorów do próbnego (np. na 3 

lata) wynajęcia przestrzeni i rozpoczęcia biznesu. W tym okresie najemca ma szansę 

sprawdzić potencjał regionu, zasoby pracownicze, klimat gospodarczy itp., a następnie 

podjąć decyzję, czy te warunki mu odpowiadają. Tego typu oferta może być atrakcyjna 

szczególnie w przypadku inwestorów zagranicznych (np. z rozwijających się rynków 

azjatyckich), dla których inwestowanie od podstaw w Polsce może stanowić pewną 

barierę.  

Dodano typ operacji dotyczący wsparcia terenów inwestycyjnych również poza terenami 

poprzemysłowymi, który będzie dyskutowany ze stroną rządową czy KE odnośnie możliwości 

wsparcia w Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

• Konieczne jest wsparcie obszarów zdegradowanych w miastach znajdujących się w strefie 

bezpośredniego oddziaływania przemysłu, w tym przemysłu wydobywczego, w których 

zamieszkują znaczne ilości osób pracujących w ZE PAK (lub byłych pracowników tej grupy); 

• „Nowy Konin” Centrum Sprawiedliwej Transformacji – symbol nowej epoki. Nadchodząca 

transformacja dla Konina i regionu Wielkopolski Wschodniej to nowy rozdział w historii 

rozwoju. To moment nowego otwarcia i zbudowania nadziei, że nadchodząca przyszłość 

jest ekscytująca, pozytywna i niosąca korzyści – aby to uwypuklić i przenieść sferę 

emocjonalną do rzeczywistości warto stworzyć fizyczny symbol tej zmiany. Działanie 

zakłada całkowitą zmianę wizerunku i funkcji centrum Nowego Konina, z dominantą 

architektoniczną w postaci „Hotelu Konin”. 

Dodano typ operacji „Projekty rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, w szczególności 

znajdujących się w strefie bezpośredniego oddziaływania przemysłu, w tym przemysłu 
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wydobywczego”, który będzie dyskutowany ze stroną rządową czy KE odnośnie możliwości 

wsparcia w Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

• Oferta edukacyjna i nowe programy nauczania powinny być wyspecjalizowane  

i dopasowane do procesu. Oferta edukacyjna powinna być dopasowana do rynku pracy, 

zatem w punkcie należy dokładnie wyszczególnić czego ma dotyczyć.  

Ponadto młodzież regionu Wielkopolski Wschodniej sugeruje, aby w szkołach były pakiety 

zajęć dodatkowych z edukacji klimatycznej, GOZ, OZE, itd. Dodatkowo młodzi postulują  

utworzenie młodzieżowych inkubatorów przedsiębiorczości. 

Doprecyzowano, że oferta edukacyjna i nowe programy nauczania w zakresie szkolnictwa 

zawodowego powinny być dopasowane do potrzeb gospodarki zeroemisyjnej, 

zasobooszczczędnej oraz cyfrowej. Ponadto dodano nowe typy operacji, które będą elementem 

uzgodnień ze stroną rządową oraz KE w zakresie możliwości wsparcia ze środków FST, tj.:   

− projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości młodzieży szkolnej; 

− projekty skierowane do mieszkańców podnoszące zwiększające wiedzę i świadomość 

w zakresie zielonej i sprawiedliwej transformacji, w tym podnoszenie świadomości 

w zakresie koncepcji śladu wodnego i węglowego. 

 

• W typach operacji zaproponowano dodanie: 

o adaptacja i rozbudowa sieci kolejowej na terenie powiatu konińskiego tzw. Ring 

Koniński autobus szynowy; 

o dostosowanie systemu elektroenergetycznego do potrzeb wynikających ze zmiany 

struktury źródeł wytwarzania energii, w tym rozwoju OZE i energetyki 

prosumenckiej z mikroźródeł lub wsparcie rozwoju sieci energetycznych  

na potrzeby OZE; 

o wielkoskalowe instalacje OZE realizowane przez przedsiębiorstwa energetyczne; 

o inwestycji w infrastrukturę drogową, np. DK 25 i in. 

▪ Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie, 

▪ Przebudowa ulicy Przemysłowej (DK 25), 

▪ Połączenie ulicy Rumiankowej z ul. Kleczewską. 

W ramach TPSTWW ze środków FST nie jest planowane finansowanie tego typu inwestycji. 

Niemniej tego typu inwestycje zostały ujęte w ramach typów operacji do II i III filara Mechanizmu 

Sprawiedliwej Transformacji. Dodatkowo w przypadku adaptacji i rozbudowy sieci kolejowej  

na terenie powiatu konińskiego tzw. Ring Koniński autobus szynowy w pierwszej kolejności 

konieczne jest podjęcie prac nad wypracowaniem tej inwestycji, w tym uzgodnienie beneficjenta, 

który podejmie się realizacji projektu. 
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*** 

W oparciu o uzyskane uwagi opracowany został roboczy projekt TPSTWW, który z końcem marca 

2021 r. przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.   

4.2. Projekt TPSTWW 

Kolejnym etapem prac były „oficjalne” konsultacje społeczne projektu TPSTWW. Konsultacje 

społeczne dokumentu zostały ogłoszone 23 kwietnia 2021 r. na portalu 

www.arrtransformacja.org.pl oraz BIP UMWW (https://bip.umww.pl/292---505---k_299---

projekt-terytorialnego-planu-sprawiedliwej-transformacji-wielkopolski). Zwrócono się również 

z prośbą o zamieszczenie informacji o konsultacjach projektu TPSTWW na portalach 

internetowych Starostw Powiatowych oraz 4 Urzędów Miejskich głównych miast Wielkopolski 

Wschodniej (z pozytywnym skutkiem). Wysłano ponadto projekt TPSTWW z informacją 

o konsultacjach społecznych drogą elektroniczną do członków Grup Roboczych. 

 

Ryc. 9. Grafika z konsultacji społecznych TPSTWW 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W ramach konsultacji społecznych podjęto szerokie działania w celu uwzględnienia wszystkich 

podmiotów, o których mowa w art. 8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., mówiącym iż: 

http://www.arrtransformacja.org.pl/
https://bip.umww.pl/292---505---k_299---projekt-terytorialnego-planu-sprawiedliwej-transformacji-wielkopolski
https://bip.umww.pl/292---505---k_299---projekt-terytorialnego-planu-sprawiedliwej-transformacji-wielkopolski
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„W odniesieniu do umowy partnerstwa i poszczególnych programów każde państwo 

członkowskie organizuje i wdraża kompleksowe partnerstwo zgodnie ze swoimi ramami 

instytucjonalnymi i prawnymi oraz z uwzględnieniem specyfiki Funduszy. Partnerstwo takie 

obejmuje co najmniej następujących partnerów: 

a) władze regionalne, lokalne i miejskie oraz inne instytucje publiczne; 

b) partnerów gospodarczych i społecznych;   

c) właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, takie jak partnerzy 

działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne 

za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób  

z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji…” 

W celu konsultacji projektu TPSTWW z podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie włączenia 

społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami i równouprawnienia płci 

i niedyskryminacji wysłano pisma z prośbą o zaopiniowanie dokumentu do:  

• Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania,  

• Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,  

• Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Wystąpiono z prośbą o zaopiniowanie dokumentu do Przewodniczącego Wielkopolskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego oraz Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego. Ponadto w dniu 7 maja 2021 r. przeprowadzono konsultacje projektu TPSTWW 

z Grupą roboczą Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 13 maja w ramach 

spotkania Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej, czy 10 maja w ramach 

Międzydepartamentowego Zespołu ds. Inteligentnych Specjalizacji. Następnie w terminie 17-21 

maja przeprowadzono konsultacje projektu TPSTWW z Radnymi Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w trakcie posiedzeń Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Łącznie, w ramach przeprowadzonych konsultacji, do dokumentu zgłoszono 86 uwag  

za pośrednictwem formularza, a także zgłaszano uwagi w trakcie różnych spotkań prowadzonych 

z interesariuszami sprawiedliwej transformacji. W ujęciu ogólnym, przeważały uwagi do jednej 

z sekcji TPSTWW, tj. sekcji 2.4 (blisko 50% uwag) w zakresie propozycji rozszerzenia, uzupełnienia 

lub uszczegółowienia zakresu interwencji. 
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Ryc. 10. Suma uwag zgłoszonych do roboczego zakresu TPSTWW w formularzu internetowym 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Analiza procesu konsultacji roboczego zakresu TPSTWW pod kątem autorów uwag pokazała, że 

największą aktywność wykazywały organizacje pozarządowe, które zgłosiły 2/3 wszystkich uwag 

za pośrednictwem formularza, natomiast uwagi jednostek samorządu terytorialnego stanowiły 

blisko 30% zgłoszonych uwag. Należy nadmienić, że powyższe dane opierają się na informacjach 

ujętych w formularzach i nie zawierają innych uwag zgłaszanych w trakcie różnych spotkań,  

w tym m.in. w ramach Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Forum Partnerstwa 

Wielkopolski Wschodniej, Międzydepartamentowego Zespołu ds. Inteligentnych Specjalizacji  

(ze spotkania w dniu 10 maja) czy w trakcie posiedzeń komisji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. Ponad 50% uwag zgłoszonych za pośrednictwem formularza zostało 

uwzględnione w sposób bezpośredni, w zmodyfikowanej formie czy zostało uwzględnionych  

w pewnym zakresie w projekcie TPSTWW przekazanym do MFiPR na koniec czerwca 2021 r.,  

o czym mowa w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Raportu.  

W okresie maj-czerwiec 2021 r., po analizie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych 

oraz otrzymanych ze strony rządowej, przygotowano kolejną wersję TPSTWW, a następnie  

pod koniec czerwca dokument po raz kolejny przekazany został pod opinie Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Rozwoju. Aktualnie (listopad 2021) Plan po zaopiniowaniu przez stronę 

ministerialną znajduje się na etapie nieformalnych konsultacji z Komisja Europejską, w tym  

w zakresie uzgodnienia docelowego pola interwencji z FST. Prowadzone są ponadto prace nad 

przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu TPSTWW.  
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5. Podsumowanie działań w zakresie partycypacji społecznej 

 

Punktem wyjścia dla oceny działań związanych ze sprawiedliwą transformacją w zakresie 

partycypacji społecznej jest badanie ankietowe przeprowadzone wśród podmiotów szczególnie 

zaangażowanych w sprawiedliwą transformację, do których w dniu 6 września 2021 r. zwrócono 

się z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące oceny dotychczasowego sposobu prowadzenia 

partycypacji społecznej w ramach planowania procesu sprawiedliwej transformacji subregionu  

w latach 2019-2021 (zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego Załącznik 2). W gronie tym 

znalazły się Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości, Gmina i Miasto Kleczew, Konińska Izba 

Gospodarcza, Miasto Konin, Miasto Turek, Turecka Izba Gospodarcza, Związek Stowarzyszeń 

Polska Zielona Sieć oraz 1 przedstawiciel sektora doradztwa dla przedsiębiorstw z subregionu 

konińskiego. W terminie do 5 października 2021 r. otrzymano zwrotne odpowiedzi od pięciu  

z ww. partnerów, tj. Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości, Gminy i Miasta Kleczew, Konińskiej 

Izby Gospodarczej, Miasta Konin, Miasta Turek. Na potrzeby analizy czynników wpływających na 

realizację zasady partycypacji przeprowadzono również wywiady z pracownikami ARR 

Transformacja Sp. z o.o. oraz wykorzystano informacje z różnych artykułów czy raportów 

dostępnych w Internecie.  

W zgodnej opinii uczestników Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej proces partycypacji  

w ramach sprawiedliwej transformacji to faktyczny proces, który ewoluuje. Wśród czynników 

mających największy wpływ na funkcjonowanie zasady partycypacji społecznej wskazywano 

najczęściej świadomość i otwartość na współpracę – z jednej strony Pełnomocnika Zarządu,  

a z drugiej przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych 

uczestników procesu. Kluczowa w tym procesie jest stopniowa zmiana podejścia poszczególnych 

uczestników – niektórzy interesariusze negatywnie ocenili początki prowadzonego procesu 

konsultacyjnego, w tym stosunkowo późne podjęcie dialogu (choć i tak o wiele szybsze 

w porównaniu do działań podejmowanych w innych regionach węglowych w Polsce) czy 

długotrwałe podejmowanie się dialogu (bardziej otwartego). Dialog z uczestnikami sprawiedliwej 

transformacji, w tym z organizacjami pozarządowymi, doprowadził do uwzględnienia w pracach 

Grup Roboczych szerszego grona interesariuszy, w tym m.in. przedstawicieli pracowników Grupy 

Kapitałowej ZE PAK czy przedsiębiorców. Zwrócono uwagę, że obecnie Grupy Robocze obejmują 

prawie wszystkich interesariuszy – zgodnie z sugestią należy jednak zastanowić się nad jeszcze 

większym uczestnictwem przedsiębiorców z sektora MŚP (w tym poprzez organizowanie spotkań 

dedykowanych tej grupie interesariuszy). Wskazano także, że w spotkaniach Grup Roboczych 

dominują przedstawiciele samorządów lokalnych, w związku z czym zaproponowano podjęcie 

działań mających na celu zachęcenie innych interesariuszy do udziału w pracach nad 

sprawiedliwą transformacją. Pozytywnie oceniono zmianę podejścia do organizowanych spotkań 

– od spotkań w głównej mierze w gronie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego 
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w kierunku wydarzeń z szerszym gronem partnerów. Pozytywnie odniesiono się również  

do rozpoczęcia dialogu społecznego już na wczesnym etapie prac koncepcyjnych, tzn. na etapie 

kiedy nie było jeszcze wiążących i przesądzonych zapisów dotyczących procesu sprawiedliwej 

transformacji, a także do uwzględnienia w pracach szerszego wachlarza stosowanych metod 

(prace grup roboczych, konsultacje dokumentów, zbieranie uwag, spotkania tematyczne czy też 

ankietyzacja na potrzeby niniejszego raportu). W tym zakresie zwrócono uwagę na istotną rolę 

organizacji pozarządowych i lokalnych liderów społecznych, w szczególności na początkowym 

etapie prac (od 2017 roku), w tym m.in. Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości, Fundacji „Rozwój 

TAK – Odkrywki NIE”, Stowarzyszenia Akcja Konin, Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć,  

a także Fundacji Instrat. Współpracę z tymi podmiotami traktowano w charakterze cennych  

i interesujących doświadczeń. Za bardzo wartościowe jeden z respondentów uznał, 

organizowane przez Polską Zieloną Sieć, spotkania Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej, 

w którego skład wchodzą wszystkie strony zainteresowane procesem sprawiedliwej 

transformacji. 

Doceniono proces konsultacji dokumentów, tj. projektu KSTWW oraz TPSTWW, w szczególności 

proces zgłaszania uwag i ich analizy. Uwagi zgłoszone przez różnych interesariuszy, były 

analizowane, a następnie omawiane na otwartych spotkaniach Grup Roboczych, w trakcie 

roboczych spotkań z poszczególnymi interesariuszami czy rozmów telefonicznych, co pozwoliło 

uwzględnić znaczną część zgłoszonych postulatów w sposób bezpośredni. Tym samym 

zgłaszający uwagi mają pełną świadomość realnego wpływu na kształt konsultowanych 

dokumentów. W opinii respondentów cały proces konsultacji przebiegał poprawnie, choć 

niektórzy wskazali na nieco hermetyczny charakter, ze względu na wykorzystywanie 

standardowej palety narzędzi i zaangażowania określonej grupy interesariuszy. 

Zdaniem respondentów, ogromne znaczenie w transformacji Wielkopolski Wschodniej czy innych 

regionów górniczych ma konsekwentne budowanie poparcia dla transformacji wśród wszystkich 

interesariuszy, zwłaszcza zwykłych mieszkańców, ze względu na ich ekspozycję na skutki 

transformacji. Z doświadczeń innych krajów, np. Słowacji oraz w Rumunii, początkowe fazy 

transformacji charakteryzowały nieufność i sceptycyzm opinii publicznej. Z tego powodu 

niezbędne jest też dotarcie do ogółu społeczeństwa, aby zbudować szerokie poparcie i promować 

pozytywne nastawienie do transformacji w społeczeństwie, nie tylko wśród bezpośrednio 

zaangażowanych interesariuszy. Powyższe podejście znalazło poparcie w opinii interesariuszy, 

którzy podkreślali brak zainteresowania problematyką wśród mieszkańców subregionu,  

w szczególności gmin górniczych (czego efektem był niewielki udział w szerszych konsultacjach 

czy działaniach informacyjnych) – jak podkreślił jeden z interesariuszy „zainteresowanie tematem 

rośnie, ale nie można jeszcze mówić o powszechnym zaangażowaniu społecznym”. W tym 

zakresie zaproponowano do rozważenia zorganizowane paneli obywatelskich czy forów 

dyskusyjnych z mieszkańcami, jak również mniej standardowe formy, jak np. gry miejskie, punkty 
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konsultacyjne, udział w wydarzeniach lokalnych społeczności, pop-up’y społecznościowe czy 

interwencje artystyczne. W zgodnej opinii większe zaangażowanie mieszkańców pozwoli  

na podjęcie działań i wypracowanie projektów najbardziej adekwatnych społecznie, 

środowiskowo i gospodarczo. 

Podkreślono również potrzebę szerszych konsultacji bezpośrednio z pracownikami Grupy ZE PAK, 

których najbardziej dotyczyć będzie transformacja energetyczna, i to nie tylko  

z przedstawicielami związków zawodowych, np. w postaci otwartego spotkania dla pracowników 

sektora wydobywczo-energetycznego. Zwrócono uwagę, że choć część organizacji 

pozarządowych jest dość aktywna w procesie sprawiedliwej transformacja, wydaje się to 

niewystarczające w odniesieniu do liczby organizacji występujących na obszarze subregionu. 

Podkreślono ponadto, że na poziomie lokalnym brak jest wystarczającej liczby „liderów”, 

pewnego rodzaju wizjonerów, którzy są gotowi, aby wspólnie budować współpracę na rzecz 

danej gminy, powiatu czy całego subregionu. Podkreślono również, że potrzebny jest konkretny 

plan ze strony rządu, który wskaże kierunek i uspokoi nastroje społeczne na obszarach 

podlegających procesom transformacyjnym. 

Interesariusze z Wielkopolski Wschodniej wielokrotnie podkreślali, że tylko wielopoziomowe 

zaangażowanie umożliwi bardziej spójną współpracę dzięki zaangażowaniu aktorów o różnym 

poziomie mocy sprawczej i zainteresowania. Dzięki ich odpowiedniemu podejściu możliwe będzie 

dokładne poznanie lokalnych uwarunkowań i kontekstu. Ponadto ich zaangażowanie wydaje się 

niezbędne do budowania lokalnego poparcia dla TPST. 

Jednoznacznie wskazano, iż dzięki podejmowanym dotychczas działaniom w zakresie 

partycypacji społecznej, temat sprawiedliwej transformacji jest coraz szerzej upowszechniany,  

a opinia publiczna miała okazję dowiedzieć się więcej o samym procesie. Zauważalny jest 

systematyczny wzrost zainteresowania tematem, przy czym nie można jeszcze mówić  

o powszechnym zaangażowaniu społecznym. Za niezbędnie uznano przeprowadzenie rzetelnej  

i szerokiej kampanii edukacyjno-informacyjnej o celach i przebiegu procesu transformacji. Dla 

jego powodzenia kluczowe jest, aby górnicy i energetycy, ich rodziny oraz mieszkańcy subregionu 

wiedzieli, dlaczego dokonuje się transformacja i żeby mogli w niej aktywnie uczestniczyć. 

 



 

 

6. Słownik pojęć 

 

Europejski Zielony Ład – strategia rozwoju, która ma przekształcić Unię Europejską w obszar 

neutralny klimatycznie. Jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny i silne procesy degradacji 

środowiska. 

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – nowy instrument finansowy w ramach polityki 

spójności służący zapewnieniu wsparcia obszarom borykającym się z poważnymi wyzwaniami 

społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności 

klimatycznej. Fundusz ten ułatwi wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest 

osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r. 

Mechanizm sprawiedliwej transformacji – finansowe ramię Europejskiego Zielonego Ładu, 

mające na celu wsparcie przemian regionów borykających się z poważnymi wyzwaniami 

społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności 

klimatycznej, które składa się z 3 filarów: 

Filar I: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji; 

Filar II: Specjalny system sprawiedliwej transformacji w ramach Programu InvestEU; 

Filar III: Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego mającego na celu 

mobilizowanie dodatkowych inwestycji w regionach dotkniętych skutkami transformacji. 

OZE – Odnawialne Źródła Energii – źródła energii wykorzystujące naturalne zasoby Ziemi, ale nie 

powodujące ich długotrwałego niedoboru, ponieważ zasoby te w krótkim czasie ulegają 

odnowieniu w wyniku naturalnych procesów przyrodniczych. Zaliczamy do nich: 

• energię wodną; 

• energię wiatru; 

• energię promieniowania słonecznego; 

• energię cieplną wnętrza Ziemi; 

• energię pochodzącą z biomasy. 

Wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w mniejszym stopniu negatywnie 

wpływa na środowisko naturalne niż wykorzystywanie do pozyskania energii paliw kopalnych. 

Przede wszystkim wykorzystywanie OZE ogranicza emisję gazów cieplarnianych, a także innych 

substancji szkodliwych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest ściśle związane z polityką 

zrównoważonego rozwoju i ma kluczowe znaczenie w realizacji transformacji energetycznej 

kraju. 

Platforma sprawiedliwej transformacji – została utworzona, aby wspierać wszystkie 

zainteresowane strony w dostępie do wsparcia. W tym celu organizowane są regularne 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en


RAPORT Z PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROCESU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI W WIELKOPOLSCE WSCHODNIEJ 

 

52 

wydarzenia pozwalające na dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami, wspieranie budowania 

zdolności oraz wszechstronną wymianę poglądów we wszystkich dotkniętych transformacją 

sektorach, jak również udzielanie porad dotyczących sprawiedliwej transformacji dla władz i 

zainteresowanych stron zaangażowanych w działania związane z MST. Na potrzeby tej inicjatywy 

stworzono także dedykowaną stronę internetową oraz formularz kontaktowy. Platforma 

sprawiedliwej transformacji będzie opierać się na obecnej inicjatywie na rzecz regionów 

górniczych w okresie transformacji i rozszerzy jej zakres. 

Regiony węglowe w Polsce podlegające transformacji, obejmujące: 

• 2 obszary w województwie dolnośląskim: 

o podregion wałbrzyski NUTS3+powiat kamiennogórski; 

o powiat zgorzelecki; 

• 7 obszarów w województwie śląskim: podregiony bielski, bytomski, gliwicki, katowicki, 

sosnowiecki, rybnicki, tyski; 

• 1 obszar w województwie wielkopolskim: Wielkopolska Wschodnia (subregion koniński); 

• 1 obszar w województwie lubelskim: podregion lubelski + obszary ościenne; 

• 1 obszar w województwie łódzkim: części obszaru podregionów piotrkowskiego  

i sieradzkiego; 

• 1 obszar w województwie mazowieckim: Małopolska Zachodnia. 

Transformacja Energetyczna – to przejście do zrównoważonych gospodarek za pomocą 

odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej, 

zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ostatecznym celem transformacji jest całkowite 

zastąpienie węgla i innych nieodnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. 

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji – dokument stanowiący podstawę  

do wydatkowania środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w latach 2021-2027 

oraz korzystania z innych, unijnych źródeł finansowania transformacji regionów górniczych UE. 

Sektory schyłkowe i podlegające transformacji – sektory schyłkowe (oznaczone na szaro) 

i podlegające transformacji (oznaczone na pomarańczowo) określone w Załącznikach D do 

sprawozdań krajowych w ramach Semestru europejskiego z lutego 2020 r. 

https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/secretariat-and-technical-assistance_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/secretariat-and-technical-assistance_en
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Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej – to proces systematycznych 

i stopniowych zmian strukturalnych w subregionie w sposób przynoszący korzyści gospodarcze  

i zrównoważony pod względem środowiskowym, zapewniający mieszkańcom odpowiedni 

standard życia i warunki rozwoju, a przede wszystkim społecznie akceptowalny, z myślą  

o minimalizowaniu społecznych i gospodarczych negatywnych skutków transformacji w kierunku 

gospodarki neutralnej dla klimatu. 

Wielkopolska Wschodnia – obszar 5 powiatów (tj. miasto Konin oraz powiaty koniński, kolski, 

słupecki i turecki) wyróżniający się gospodarką opartą na przemyśle wydobywczym 

i energetycznym. Został zidentyfikowany w Planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa wielkopolskiego 2020+ oraz Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego  

do 2030 roku jako obszar paliwowo-energetyczny szczególnie narażony na skutki zmian 

klimatycznych oraz wymagający podjęcia zintegrowanych i skoordynowanych działań w kierunku 

transformacji społeczno-gospodarczej. 

Wodór odnawialny (nazywany również zielonym wodorem lub czystym wodorem) oznacza 

wodór wytwarzany w drodze elektrolizy wody (w elektrolizerze zasilanym energią elektryczną), 

przy czym energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł. Wodór odnawialny może być 

również wytwarzany w procesie reformingu biogazu (zamiast gazu ziemnego) lub 

biochemicznego przekształcania biomasy, pod warunkiem że spełnione są wymogi dotyczące 

zrównoważonego rozwoju („Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu” 

– COM(2020) 301 final). 

Wytyczne inwestycyjne dla polski dotyczące Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na 

lata 2021–2027 – załącznik „D” do Dokumentu roboczego służb komisji „Sprawozdanie krajowe 

– Polska 2020” (Bruksela, dnia 26.2.2020 r. SWD(2020) 520 final), w którym wyznaczono  

3 obszary podlegające transformacji, tj. Śląsk, Wielkopolskę i Wałbrzych, dla których 

przedstawiono propozycje priorytetowe obszaru interwencji.  

 

ŁUPKI BITUMICZNE RAFINERIE NAFTOWE 

PRODUKCJA ENERGII OPARTA NA PALIWACH KOPALNYCH 

WĘGIEL KAMIENNY/BRUNATNY TORF METALE 

CEMENT 

CHEMIKALIA 

INNE* 

w tym plastik, przemysł stoczniowy, utylizacja odpadów i inne  

NAWOZY 
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Załącznik 1. Uczestnicy Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej  

 

1) Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie; 

2) ARR Transformacja Sp. z o.o.; 

3) AS PAK Sp. z o.o.; 

4) Cech Rzemiosł Różnych w Koninie; 

5) Centralna Grupa Energetyczna S.A.; 

6) Centrum Technologii Edukacyjnych INTJO Sp. z o.o.; 

7) Centrum Organizacji Pozarządowych; 

8) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie; 

9) EIT InnoEnergy; 

10) Energa Invest Sp. z o.o.; 

11) Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Rada w Koninie; 

12) Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”; 

13) Fundacja Instrat; 

14) Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości; 

15) KNSZZ „Solidarność80” ZE PAK S.A. i Spółek Zależnych; 

16) Konińska Izba Gospodarcza; 

17) Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów; 

18) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o.; 

19) Międzyzakładowa Komisja WZZ SIERPIEŃ’80 PAK Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” 

S.A. w Kleczewie; 

20) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; 

21) Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii; 

22) Młodzieżowy Strajk Klimatyczny; 

23) MNSZZ „Pracowników Energetyki” ZE PAK S.A. i Spółek; 

24) MZZ Górników KWB „Konin” S.A.; 

25) MZZ Górników PAK Kopalni Adamów; 

26) MZZ KADRA Kopalnia Adamów; 

27) MZZ Pracowników Zmianowych w ZE PAK S.A.; 

28) MZZP Inżynieryjno-Technicznych „KADRA” przy PAK KWB Konin S.A.; 

29) MZZP Ruchu Ciągłego ZE PAK S.A.; 

30) MZZP Zmianowych w ZE PAK S.A.; 

31) Neo Solar Farms Sp. z o.o.; 

32) Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego „RUCH” KWB „Konin”  

w Kleczewie S.A.; 
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33) NUVARRO Sp. z o.o.; 

34) OM NSZZ Solidarność górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego; 

35) Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Grupy ZE PAK; 

36) Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” PAK; 

37) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; 

38) Parlamentarny Zespół ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej; 

39) Parlamentarny Zespół ds. jezior/pojezierzy;  

40) Powiatowy Urząd Pracy w Koninie; 

41) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie; 

42) Rada Pracowników PAK KWB „Konin”; 

43) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu; 

44) Starostwo Powiatowe w Kole; 

45) Starostwo Powiatowe w Koninie; 

46) Starostwo Powiatowe w Słupcy; 

47) Starostwo Powiatowe w Turku; 

48) Stowarzyszenie Akcja Konin; 

49) Stowarzyszenie „Kadry dla Konina”; 

50) Stowarzyszenie M-Lab; 

51) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Anmar”; 

52) Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych; 

53) Stowarzyszenie ZmieniaMy Konin; 

54) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

55) Uniwersytet Zielonogórski; 

56) Urząd Gminy Babiak; 

57) Urząd Gminy Brudzew; 

58) Urząd Gminy Grodziec; 

59) Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie; 

60) Urząd Gminy Kazimierz Biskupi; 

61) Urząd Gminy Kościelec; 

62) Urząd Gminy Kramsk; 

63) Urząd Gminy Krzymów; 

64) Urząd Gminy Lądek; 

65) Urząd Gminy Olszówka; 

66) Urząd Gminy Osiek Mały; 

67) Urząd Gminy Ostrowite; 

68) Urząd Gminy Powidz; 

69) Urząd Gminy Przykona; 

70) Urząd Gminy Rychwał; 
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71) Urząd Gminy Rzgów; 

72) Urząd Gminy Stare Miasto; 

73) Urząd Gminy Turek; 

74) Urząd Gminy w Kawęczynie; 

75) Urząd Gminy w Malanowie; 

76) Urząd Gminy Wilczyn; 

77) Urząd Gminy Władysławów; 

78) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu; 

79) Urząd Miasta Dąbie; 

80) Urząd Miasta i Gminy Dobra; 

81) Urząd Miasta i Gminy Golina; 

82) Urząd Miasta i Gminy Ślesin; 

83) Urząd Miasta i Gminy Tuliszków; 

84) Urząd Miasta Sompolno; 

85) Urząd Miasta Turek; 

86) Urząd Miasta w Słupcy; 

87) Urząd Miejski w Koninie; 

88) Urząd Miejski w Zagórowie; 

89) Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan; 

90) Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu; 

91) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Oddział zamiejscowy w Koninie; 

92) Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie; 

93) Zakładowy Związek Zawodowy Pracowników Systemów zmianowych Ruchu Ciągłego ZE 

PAK S.A.; 

94) Zarząd Dróg Miejskich w Koninie; 

95) ZE PAK SA; 

96) Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. 

mailto:dfsfd@kls.pl
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Załącznik 2. Wzór formularza w ramach wywiadu przeprowadzonego z podmiotami 

zaangażowanymi w sprawiedliwą transformację 

 

Szanowni Państwo, 

w związku z przygotowywanym przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Raportem z partycypacji 

społecznej w ramach procesu sprawiedliwej transformacji w Wielkopolsce Wschodniej zwracamy się  

z prośbą o odpowiedź na przedstawione poniżej pytania. Państwa odpowiedzi pozwolą nam ocenić 

dotychczasowy sposób prowadzenia partycypacji społecznej w ramach planowania procesu sprawiedliwej 

transformacji subregionu w latach 2019-2021 (w tym związanej z pracami nad Koncepcją Sprawiedliwej 

Transformacji Wielkopolski Wschodniej oraz Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji 

Wielkopolski Wschodniej), a także pozwolą na usprawnienie tego procesu w przyszłości. 

 

1. Jak oceniają Państwo proces partycypacji społecznej w ramach prac planistycznych dotyczących 

sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej w latach 2019-2021 (z uwzględnieniem 

różnych etapów podejmowanych działań, w tym prac nad TPSTWW) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jakie elementy partycypacji społecznej w Wielkopolsce Wschodniej oceniają Państwo 

pozytywnie, a jakie negatywnie ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. O jakie, Państwa zdaniem, narzędzia partycypacji społecznej proces powinien zostać 

wzbogacony w przyszłości (czego zabrakło w dotychczasowej współpracy) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Jak oceniają Państwo proces konsultacji społecznych w ramach prac nad Koncepcją 

Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej oraz nad Terytorialnym Planem 

Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Jak ogólnie oceniają Państwo (z Państwa punktu widzenia) aktywność społeczną w subregionie 

(m.in. aktywność organizacji pozarządowych) w pracach planistycznych nad sprawiedliwą 

transformacją od 2017 roku ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Dziękujemy serdecznie za udzielone odpowiedzi. 

Zespół Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 
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Załącznik 3. Zestawienie uwag do projektu Terytorialnego Plany Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej5 

L.p. 
Nazwa 

organizacji 

Sekcja 

projektu 

TPSTWW 

Treść uwagi (propozycja zmiany) Uzasadnienie uwagi Robocze odniesienie do uwag 

1.  Strategie 2050 1.1. „Celem polityki klimatycznej dla WW jest jej 

neutralność klimatyczna w 2040 r. W tym zakresie 

podejmowane będą ukierunkowane i 

skoordynowane działania m.in. w zakresie 

zwiększenia efektywności energetycznej (EE), 

głębokiej termomodernizacji, wykorzystania OZE 

i wodoru, transformacji gospodarki w gospodarkę 

o obiegu zamkniętym, rozwoju nowoczesnego 

sektora biogospodarki i czystej mobilności, 

których efektem będzie ograniczenie emisji CO2 w 

sektorze elektroenergetycznym o ponad 90-95 % 

do 2030 r., a w pozostałych sektorach o 80-90% 

do 2040 r.” 

„(…) wzrostu EE – zmniejszeniu o 23% zużycia 

energii pierwotnej wg prognozy PRIMES 2007” 

„(…) redukcji zjawiska ubóstwa energetycznego 

do poziomu max. 6% gospodarstw domowych”. 

Jednym z pozostałych sektorów jest sektor 

mieszkalnictwa, który w innym miejscu  na stronie  

ma cel wyznaczony na jedyne 23%. Ta rozbieżność 

uniemożliwi osiągnięcie neutralności klimatycznej. 

Prognoza PRIMES uwzględnia jedynie stan bez 

realizacji projektu, a nie docelowy poziom 

efektywności w roku 2040, który powinien być 

ustalony tak jak dla innych sektorów na poziomie 

80-90%. Pozwoli to na wykonywanie i kierunek 

inwestycji jako docelowy w kwestiach 

termomodernizacji i konieczność tworzenia 

indywidualnych strategii dojścia do tego poziomu 

dla mieszkań i domów do 2040r.  

Brakuje informacji według jakiej miary i definicji 

mierzony jest poziom ubóstwa i z jakiego poziomu  

wskaźnik jest redukowany. 

Dodano: „..., w tym głębokiej 

termomodernizacji…” 

Odnośnie 23% zużycia energii pierwotnej o 

redukcji ubóstwa energetycznego do poziomu 

max. 6% to odpowiednie zapisy w tym zakresie 

ujęte są w rozdziale 2.3. 

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie 

można ująć wszystkich informacji, w tym definicji 

poziomu ubóstwa. Szacuje się, że w Wielkopolsce 

Wschodniej ok. 15-18 tys. gospodarstw 

domowych objętych jest ubóstwem 

energetycznym – wartość ta pochodzi ze Strategii 

neutralności klimatycznej Wielkopolska 

Wschodnia 2040.  

Poziom redukcji ubóstwa pochodzi z KPEiK oraz 

PEP 2040 (o czym mowa w projekcie TPSTWW), w 

związku z tym definicji w tym zakresie należy 

szukać w tych dokumentach.  

2.  WWF Polska 1.1. Połowa ostatniego akapitu, od słów: Tak znaczące 

emisje CO2 powodują, że Grupa stanowi od lat 

największe ich źródło w województwie… 

TPST słusznie wskazuje na największego emitenta 

CO2 w regionie. Należy jednak wskazać, w jaki 

sposób TPST realizować będzie zasadę 

„zanieczyszczający płaci” (polluter pays principle, 

OECD Rio 1992, TFEU Art. 191). W kontekście JTF 

najważniejsze jest aby wykazać w jaki sposób 

zanieczyszczający poniesie odpowiedzialność za 

degradację środowiska naturalnego i weźmie 

odpowiedzialność za przywrócenie go do stanu 

sprzed degradacji. Należy wystrzegać się sytuacji, w 

której TPST narusza zasadę „zanieczyszczający 

płaci”, traktując priorytetowo inwestycje w 

transformację energetyczną w przedsiębiorstwach 

W sekcji 1.1 TPSTWW kluczowe jest opisanie w 

sposób syntetyczny procesu transformacji 

energetycznej, w tym harmonogramu 

zaprzestania lub ograniczenia działalności takiej 

jak wydobycie węgla brunatnego lub wytwarzanie 

energii elektrycznej w instalacjach węglowych. 

Zgadzamy się, że kluczowe jest przestrzeganie 

zasady „zanieczyszczający pracy” jednak 

uważamy, że TPST nie jest miejscem gdzie należy 

opisywać jak zanieczyszczający poniesie 

odpowiedzialność za degradację środowiska. TPST 

nie jest odpowiednim miejscem na tego typu 

zapisy, tym bardziej, że brak takowych zapisów nie 

 
5 Podkreślić należy, że na podstawie uwag opracowany został projekt TPSTWW (wersja z czerwca 2021 r.), który następnie podlegał uzgodnieniom ze stroną rządową i Komisją 

Europejską. Zatem nie można wykluczyć, że ostateczna wersja TPSTWW różnić się będzie w stosunku do informacji zawartych w tabeli w zakresie sposobu odniesienia się do 
zgłoszonych uwag. 



RAPORT Z PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROCESU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI W WIELKOPOLSCE WSCHODNIEJ 

 

 

60 

L.p. 
Nazwa 

organizacji 

Sekcja 

projektu 
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środkami z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji, bez jasnego uzasadnienia, dlaczego 

firmy nie mogą pokryć tych kosztów 

alternatywnymi sposobami. 

zwalnia zanieczyszczającego z obowiązku 

realizacji zapisów zawartych w innych 

dokumentach. 

3.  Starostwo 

Powiatowe w 

Słupcy 

1.1. Zakłada się, że efektem wieloaspektowych 

działań będzie przekształcenie WW w obszar 

neutralny dla klimatu, z rozwiniętą gospodarką 

zeroemisyjną, zeroemisyjnym transportem oraz 

nowoczesnym i energooszczędnym 

budownictwem i rolnictwem. 

Subregion Koniński a w szczególności Powiat 

Słupecki jest powiatem typowo rolniczym. 

Rolnictwo więc może stać się obszarem, w którym 

mogą powstawać nowe stanowiska pracy. 

Jednocześnie na wsi istnieją możliwości 

uruchamiania OZE (biogazownie rolnicze, 

fotowoltaika). 

Wskazane aspekty dotyczące rolnictwa zostały 

uwzględnione m.in. w części 1.2 poprzez 

podkreślenie negatywnego wpływu przemysłu na 

rolnictwo i bioróżnorodność, ale i części 2.2 

wskazującej potrzeby i cele subregionu. 

W sekcji 1.1. mowa jest o gospodarce, pod którym 

rozumiemy również rolnictwo. Zatem nie widzimy 

potrzeby wyszczególniania jednej z branż 

gospodarki subregionu.  

4.  Gmina Kleczew 1.2. Proszę o dopisanie wymienionych gmin Kazimierz 

Biskupi (blisko 40%), Kleczew, Wilczyn czy 

Wierzbinek (po ok. 30%). 

Wg szacunków z BDL i własnych odsetek osób 

pracujących z ZE PAK z terenu Gminy Kleczew jest 

na poziomie porównywalnym z ww. gminami. 

Uzupełniono zapis:  

w przypadku mniejszych gmin WW mieszkańcy 

pracujący w ZE PAK stanowią duży odsetek osób 

pracujących, zwłaszcza w gminach Kazimierz 

Biskupi (blisko 40%), Wilczyn, Wierzbinek 

(po ok. 30%), Kramsk, Kleczew czy Skulsk (po ok. 

20%). 

5.  Urząd Miejski 

w Koninie 

1.2. Wielkość wyprodukowanych energii w 

elektrowniach osiągniętych w 2019 poziom 6,6 

TWh…. 

Przy wskazywaniu wartości oraz danych 

statystycznych, warto wskazywać w przypisach 

źródło danych.  

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie 

planujemy robić przypisów. Niemniej, na potrzeby 

ewentualnych zapytań co do źródła danych, to 

takie informacje posiadamy.  

6.  Urząd Miejski 

w Koninie 

1.2. Ponadto cechuje się ona największą stopą 

bezrobocia wśród subregionów Wielkopolski – 

6,9%. 

Proszę o wskazanie za jaki okres/rok jest ta stopa 

bezrobocia.  

Dodano: „na koniec 2020 r.” 

7.  Urząd Miejski 

w Koninie 

1.2. Struktura gospodarki WW charakteryzuje się ….. Warto by było w tym miejscu przedstawić mapę 

pokazująca subregion koniński z podziałem 

administracyjnym oraz przedstawić dokładną 

charakterystykę, tj. ile powiatów, ile miast, ile 

gmin, w tym gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. 

Łączna liczba ludności itp.  

Co do zasady Plan przygotowywany jest zgodnie z 

wymogami rozporządzenia, w tym w zakresie 

liczby wprowadzanych znaków. Ponadto system 

informatyczny KE, do którego Plan będzie 

wprowadzany, będzie umożliwiał wprowadzenie 

jedynie znaków (bez map/wykresów i innych 

elementów graficznych). 
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Dlatego też opracowana została Koncepcja, która 

zostanie również przekazana KE (w miarę 

możliwości jako załącznik do TPSTWW), w której 

graficznie przedstawiono różne elementy. 

8.  Urząd Miejski 

w Koninie 

1.2.  Wydobycie węgla spowodowało znaczne zmiany 

w środowisku, widoczne nie tylko w morfologii 

terenu (na obszarze powiatów konińskiego, 

kolskiego, tureckiego i Miasta Konin). 

Dotyczy terenów pokopalnianych w Koninie – hałdy 

Zatorze oraz tereny na osiedlach  Międzylesie i 

Niesłusz. Miasto ma w stosunku do tych terenów 

plany związane z ich zagospodarowaniem i 

nadaniem nowych funkcji.  

Uwzględniono. 

9.  Fundacja 

Rozwój Tak - 

Odkrywki Nie 

1.2. „Przemysł przyczynił się również do degradacji 

gleb oraz zanieczyszczenia powietrza, co 

przekłada się m.in. na problemy zdrowotne 

mieszkańców.” 

Degradacja gleb ma związek z rolnictwem i 

bioróżnorodnością, a nie zdrowiem - proponuję 

lekko przeformułować 2 ostatnie zdania. 

Zmodyfikowano zapis: 

„Przemysł przyczynił się również do degradacji 

gleb, co wpływa m.in. na rolnictwo i 

bioróżnorodność, oraz zanieczyszczenia 

powietrza, co przekłada się m.in. na problemy 

zdrowotne mieszkańców.  

10.  Starostwo 

Powiatowe w 

Słupcy 

1.2. Wydobycie węgla spowodowało znaczne zmiany 

w środowisku, widoczne nie tylko w morfologii 

terenu (na obszarze powiatów konińskiego, 

kolskiego i tureckiego), ale również w zmianie 

stosunków wodnych (poza ww. także na obszarze 

powiatu słupeckiego), potęgując tym samym 

występujące susze. Powiat Słupecki jest 

szczególnie dotknięty obniżeniem wód w 

jeziorach. 

Problem obniżenia wód w jeziorach jest skutkiem 

wydobycia węgla brunatnego. Dotychczasowe 

działania w zakresie zatrzymania degradacji jezior 

były bezskuteczne. Dlatego przywrócenie 

pierwotnego stanu wód w jeziorach należy uznać za 

priorytetowe. 

Wskazane problemy zostały ujęte w części 1.2 

poprzez nawiązanie do problemu zmiany 

stosunków wodnych (z odniesieniem również do 

powiatu słupeckiego). 

11.  Polska Zielona 

Sieć 

2.1. Istotnym wyzwaniem będzie i restrukturyzacja 

Grupy ZE PAK i restrukturyzacja całego rynku 

pracy w regionie. 

TPST nie jest rozwiązaniem na tylko kłopoty ZE PAK 

a na kłopot całego rynku pracy i trzeba widzieć 

szerszą perspektywę. Nie tylko zmiany muszą 

nastąpić w ZE PAK ale trzeba też stymulować rynek 

pracy poza ZE PAK. 

W przypadku TPSTWW koncentracja jest na 

osobach dotkniętych TE. W związku ze zgłoszoną 

uwagą uzupełniono zapis w polu interwencji, że 

wspierana będzie aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez pracy i poszukujących pracy, w 

szczególności osób młodych. Zakres wsparcia w 

tym zakresie będzie elementem dyskusji z KE i 

stroną rządową co do możliwości wsparcia.  

12.  Polska Zielona 

Sieć 

2.1. Podpunkt jest za długi i wiele zdań z tego 

podpunktu powtarza się w podpunkcie 2.2. 

Powtarzające się fragmenty, poświęcone 

potrzebom należy wykreślić, a więcej miejsca 

poświęcić zmianie zatrudnienia w regionie w 

sektorach wysokoemisyjnych oraz korzystających z 

Dokonano pewnych weryfikacji zapisów w celu 

niepowielania ich w 2 sekcjach. Dodatkowo należy 
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Potrzeby, cele i wyzwania powinny znaleźć się w 

podpunkcie 2.2., natomiast podpunkt 2.1. 

powinien być zadedykowany analizie skutków.  

produktów i usług ZEPAKu. Konieczna jest analiza 

dywersyfikacji gospodarczej, prognoza rozwoju 

zielonych branż oraz oszacowanie (to już w punkcie 

2.2) potrzeb w zakresie np. ściągnięcia do regionu 

technologii czy przeszkolenia i wyedukowania 

osób, które znajdą zatrudnienie w nowych 

sektorach. 

Z pewnością skutkiem transformacji jest spadek 

dochodu w gminach (opisany w punkcie 2.1.), który 

tutaj nie jest zaznaczony. Wyzwaniem i potrzebą 

(to już w punkcie 2.2) jest zaradzenie tej sytuacji i 

stworzenie w tej gminie nowych miejsc pracy. Aby 

to zrobić należy m.in. ściągnąć do gminy 

inwestorów, dzięki różnego rodzaju zachętom (to 

punkt dot. planowanych działań). Tutaj 

przedstawiłam bardzo uproszczony tok myślenia, 

ale myślę, że warto w tym kierunku iść. 

wziąć pod uwagę limity znaków zarówno sekcji 

2.1, jak i 2.2. 

Pkt. 2.1 zgodnie z nazwą z załącznika 

rozporządzenia to „Ocena skutków 

gospodarczych, społecznych i terytorialnych 

przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu”.  

Natomiast w załączniku do rozporządzenia 

dodano, że rozdział ten ma się odnosić do 

informacji o których mowa w art. 11 ust. 2 lit c., 

(„Dotyczy: art. 11 ust. 2 lit. c”) który mówi, że w 

części tej należy odnieść się do: 

oceny wyzwań związanych z transformacją, przed 

którymi stoją zidentyfikowane terytoria 

najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami, w 

tym społeczne, gospodarcze i środowiskowe skutki 

przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, 

określając potencjalną liczbę miejsc pracy, na 

które ma to wpływ, a także ryzyko związane z 

wyludnieniem, potrzeby rozwojowe i cele, które 

mają zostać osiągnięte do 2030 r., związane z 

przekształceniem lub zamknięciem działań 

powodujących intensywne emisje gazów 

cieplarnianych na tych terytoriach. 

13.  Polska Zielona 

Sieć 

2.1. Od słów: „W tym zakresie istotne jest tworzenie 

warunków do…” do „... w tym zakresie 

zmniejszania wykluczenia komunikacyjnego 

mieszkańców’  - to są wyzwania - cele i potrzeby, 

w związku z tym te akapity powinny się znaleźć w 

punkcie 2.2. 

W punkcie 2.2. jest napisane w zasadzie to samo co 

w niektórych akapitach z punktu 2.1. W związku z 

tym sugeruję dopisać kilka wyzwań z akapitów w 

punkcie 2.1. do akapitów z punktu 2.2., a te z 

punktu 2.1. wykreślić. Dzięki temu będzie więcej 

miejsca na dopisaniu skutków transformacji, które 

w tym punkcie 2.1. powinny być wskazane. 

M.in. (choć sugerowane to było podczas konsultacji 

pierwszej wersji, dlatego przeklejam uwagę z 

wcześniejszej wersji): 

„Naszym zdaniem warto w tym punkcie, 

oceniającym skutki transformacji podać liczby - w 

jakich latach jaka liczba osób zostanie zwolniona z 

pracy. Szczegółowy plan zwolnień na poszczególne 

Dokonano pewnych weryfikacji zapisów w celu 

niepowielania ich w 2 sekcjach. Dodano 

informację dot. gmin z największą powierzchnią 

terenów zdewastowanych oraz teoretycznych 

skutkach braku wsparcia ZE PAK przekładającym 

się na zwolnienie pracowników Grupy.  

 

„Obszary poprzemysłowe, w tym pokopalniane 

stanowią ogromne obciążenie dla gmin 

(zagospodarowanie terenów poprzemysłowych 

wymaga opracowania odpowiednich 

dokumentów planistycznych oraz ogromnych 

środków finansowych, których nie posiadają 

gminy), zagrożenie dla środowiska (występowanie 
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lata w podziale na typy stanowisk osób 

zwalnianych. Na podstawie tych szacunków będzie 

można zaplanować konkretne działania adresujące 

ten problem, takie jak np. przekwalifikowania i 

tworzenie nowych miejsc pracy. 

Ponadto powinny paść liczby nt: 

- Jak wzrośnie bezrobocie w rozłożeniu na gminy, 

jakie rodzaje gminy (miejskie, miejsko-wiejskie, 

wiejskie) lub które konkretnie gminy będą 

najbardziej obciążone bezrobociem w efekcie 

transformacji; 

- Jaka jest proporcja zatrudnienia w rolnictwie w 

tych gminach (im wyższa, tym większe ukryte 

bezrobocie, a więc kumulowanie się problemów); 

- Powierzchnia i procent gruntów zdegradowanych 

i zdewastowanych w rozbiciu na gminy (im większy 

odsetek takich gruntów, tym gorzej dla rolnictwa i 

pozostałych sektorów); 

- Jak zaprzestanie odwodnień górniczych wpłynie 

na stan wód powierzchniowych i jak długo będzie 

się utrzymywać ten wpływ (m.in. zanik cieków, 

pogorszenie jakości wody, dalsze osuszenie 

gruntów) - ten etap przejściowy jest po części 

nieunikniony zanim warunki wodne się poprawią, a 

w ramach potrzeb stwierdzono potrzebę 

przyspieszenia zalewania wyrobisk i przywracania 

właściwych stosunków wodnych - więc tu 

należałoby zdefiniować problem. 

Kolejnym skutkiem transformacji jest utrata mocy 

węglowych. Warto napisać zatem jaki przewiduje 

się niedobór mocy w danych latach i czym się 

planuje je zastąpić. Wiadome jest, że gminy 

zaobserwują znaczny spadek dochodów na skutek 

zamknięcia działalności górniczej i utraty 

terenów zdewastowanych – najwięcej w gminach: 

Kleczew – 2,4 tys. ha na koniec 2019 r., Brudzew – 

950 ha, Sompolno – 730 ha, Przykona – 633 ha, 

Ślesin – 530 ha; …”. 

 

„W związku z redukcją zatrudnienia w Grupie ZE 

PAK, w przypadku braku wsparcia, przewidywany 

jest wzrost liczy osób bezrobotnych w WW w 

najbliższych latach nawet o ok. 15%. Rozpatrując 

ryzyko wzrostu liczby bezrobotnych w 

poszczególnych gminach najtrudniejsza sytuacja 

może wystąpić w gminach: Kleczew, Kazimierz 

Biskupi, Turek (gm. wiejska), Ślesin czy 

Wierzbinek.” 

 

Zaproponowane informację są bardzo istotne na 

potrzeby przeprowadzenia procesu transformacji, 

jednak nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich 

ww. informacji przy ograniczonej liczbie znaków 

oraz braku dostępu do części danych, np. brak 

danych statystycznych dot. proporcji zatrudnienia 

w rolnictwie na poziomie gmin (w tym zakresie 

musimy poczekać na wnioski i dane z narodowego 

Spisu Rolnego 2020). Nie jest możliwe podanie 

ponadto na obecnym etapie szczegółowych 

informacji dotyczących liczy osób zwalnianych w 

poszczególnych latach w wyniku transformacji 

energetycznej. Zależeć to będzie od decyzji 

biznesowych ZE PAK, w tym w zakresie tempa 

zamykania odkrywek i elektrowni węglowych czy 

też kryteriów doboru pracowników do zwolnień 

na podstawie nie tylko nabycia uprawnień 

emerytalnych – informacja w tym zakresie została 

dodana do Planu. Niemniej należy zaznaczyć, że 

instytucje programujące FST są w bieżącym 

kontakcie z przedstawicielami ZE PAK i na bieżąco 

są informowani o planowanych działaniach w tym 

obszarze. Ponadto udostępnione zostały 
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przychodów podatkowych. Zatem należy wpisać ile 

one wynoszą. 

Transformacja na pewno odbije się na sektorze 

okołogórniczym, który obejmuje nie tylko 

producentów maszyn górniczych i dostawców 

sprzętu, ale również handel i usługi przy kopalniach 

i elektrowniach. Warto jest przeanalizować 

sytuację sektora górniczego w regionie, liczbę jego 

pracowników i tego, czy są w stanie się 

przekwalifikować, w jakim kierunku, i czy 

potrzebują wsparcia. 

 

Jeśli nie ma danych i odpowiedzi na to, co jest w 

kolumnie obok, to zatem potrzebą są analizy na ten 

temat, a one też kosztują, wobec tego w punkcie 

2.2. należy wypisać potrzebę analiz na przytoczone 

tematy.” 

zunifikowane dane dotyczące osób zatrudnionych 

w Grupie ZE PAK, w tym odnośnie zajmowanych 

stanowisk, miejsca zamieszkania, planowanego 

wieku emerytalnego, rodzaju emerytury, itp., 

dzięki czemu możliwe jest prowadzenie 

dodatkowych analiz w celu przygotowania się do 

wsparcia osób, które będą traciły pracę w wyniku 

transformacji energetycznej. 

 

Zgodnie z projektem rozporządzenia analizę 

wyzwań należy przedstawić w sekcji 2.1. Pkt. 2.1 

zgodnie z nazwą z załącznika rozporządzenia to 

„Ocena skutków gospodarczych, społecznych 

i terytorialnych przejścia na gospodarkę neutralną 

dla klimatu”. 

Jednak w załączniku dodano, że rozdział ten ma 

się odnosić do informacji o których mowa w art. 

11 ust. 2 lit c., („Dotyczy: art. 11 ust. 2 lit. c”), który 

mówi, że w części tej należy odnieść się do: 

„oceny wyzwań związanych z transformacją, 

przed którymi stoją zidentyfikowane terytoria 

najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami, 

(...)”. 

14.  Polska Zielona 

Sieć 

2.1. „W celu przeciwdziałania ww. niekorzystnym 

trendom…” 

To również są potrzeby, zatem powinno to się 

znaleźć w punkcie 2.2. (chociaż tak naprawdę już 

jest to tam napisane, zatem sugeruję to zdanie 

wykreślić z punktu 2.1., a w punkcie 2.2. w Celu 

„Aktywne społeczeństwo” dopisać 

psychoprofilaktykę. 

Skrócono opis. Dopisano psychoprofilaktykę. 

15.  Fundacja 

Rozwój Tak - 

Odkrywki Nie 

2.1.  Pokazać przeciętne wynagrodzenia w 

subregionie. 

Oprócz bezrobocia warto pokazać też przeciętne 

wynagrodzenia w subregionie, w branży węglowej 

i poza nią. Po zwolnieniach w branży energetycznej 

i wygaszeniu górnictwa wszystkich czeka „spadek” 

na poziom nie-węglowej części populacji, chyba że 

Dane statystyczne pozwalają podać informacje dla 

podregionu konińskiego – brak danych dla 

poziomu subregionu.  

Zmodyfikowano poniższy zapis: 

„Grupa ZE PAK odgrywa istotną rolę na rynku 

pracy zatrudniając na koniec 2019 r. 4,6 tys. osób 
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zadba się o rozwój całej gospodarki, żeby poprawić 

zarobki u wszystkich. 

(ze średnim wynagrodzeniem kształtującym się na 

poziomie blisko 5,5 tys. zł, czyli znacznie 

przekraczającym średnią dla Wielkopolski – 4,7 

tys. zł i podregionu konińskiego – 4,2 tys. zł), z 

których znaczna część będzie wymagała zmiany 

miejsca pracy.” 

16.  Fundacja 

Rozwój Tak - 

Odkrywki Nie 

2.1.  W akapicie dot. środowiska opisano wyzwanie, 

ale nie opisano problemu, tzn. skutków 

transformacji dla środowiska naturalnego, w tym 

zasobów wód, rolnictwa.  

Brak opisu zagrożeń związanych z kosztami 

rekultywacji (kto zapłaci? czy ZE PAK się nie 

wywinie? czy UE i budżet państwa się dorzucą?), 

brak opisu problemów które mają samorządy z 

terenami pokopalnianymi (np. kwestie własności 

zbiorników i terenów wokół nich, niska jakość 

gruntów rolnych, niska jakość nasadzeń leśnych, 

niestabilność gruntu i inne ograniczenia). 

Zmodyfikowano zapis na: 

„Obszary poprzemysłowe, w tym pokopalniane 

stanowią ogromne obciążenie dla gmin 

(zagospodarowanie terenów poprzemysłowych 

wymaga ogromnych środków finansowych), 

zagrożenie dla środowiska (występowanie 

terenów zdewastowanych – najwięcej w gminach: 

Kleczew – 2,4 tys. ha na koniec 2019 r., Brudzew – 

950 ha, Sompolno – 730 ha, Przykona – 633 ha, 

Ślesin – 530 ha, występowanie zdegradowanego 

krajobrazu czy zmienionych stosunków wodnych) 

i gospodarki (np. niska jakość gruntów rolnych, 

ograniczenia co do rozwoju turystyki). Po 

zaprzestaniu działalności wydobywczej i 

energetyki konwencjonalnej pozostaną także 

zdekapitalizowane obiekty i infrastruktura 

wymagająca modernizacji.” 

W zakresie rekultywacji, zgodnie z 

rozporządzeniem, kluczowe będzie przestrzeganie 

zasady „zanieczyszczający płaci”. 

17.  Fundacja 

Instytut 

Zielonej 

Przyszłości 

2.1.  Proszę o zmiany ze sformułowania „zmian 

klimatycznych” na „zmian klimatu”. 

w nomenklaturze naukowej używa się 

sformułowania „zmiany klimatu”. 

Uwzględniono. 

18.  Urząd Miejski 

w Koninie 

2.1. Konieczne jest przeciwdziałanie zmianą klimatu, 

jak i adaptacja do prognozowanych skutków jego 

zmian, poprawa jakości wód oraz ich 

zrównoważone wykorzystanie, budowa 

infrastruktury zielono-niebieskiej, zwiększenie 

zdolności retencyjnych. 

Dopisanie infrastruktury zielono-niebieskiej ma 

ogromny wpływ na przeciwdziałanie zmianom 

klimatu, zwłaszcza a miastach, gdzie jest duża 

potrzeba odbetonowania i retencji.  

Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury mieści 

się w działaniach w zakresie już ujętym w zdaniu, 

tj. przeciwdziałanie zmianom klimatu, jak i 

adaptacja do prognozowanych skutków jego 

zmian. 
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19.  Urząd Miejski 

w Koninie 

2.1. Wymusza to zmiany rozwoju infrastruktury, w 

której priorytetem powinien być rozwój 

zeroemisyjnego transportu zbiorowego oraz 

poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej, 

w tym w zakresie zmniejszenia wykluczenia 

komunikacyjnego mieszkańców. 

Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej 

(wszystkich kategorii dróg na terenie Miasta Konina 

oraz całej Wielkopolski Wschodniej) służy poprawie 

dostępności transportowej do miejsc zamieszkania 

i pracy, nauki, obiektów użyteczności publicznej, 

terenów inwestycyjnych i in. Jest jednym z 

warunków poprawy transportowej spójności 

wewnętrznej i mobilności mieszkańców. 

W ramach TPSTWW nie jest planowane wsparcie 

infrastruktury drogowej – zgodnie z 

rozporządzeniem ustanawiającym Fundusz na 

rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

20.  Urząd Miejski 

w Koninie 

2.1. W celu zdobywania kwalifikacji wymaganych na 

zmieniającym się rynku prac, zwiększania szans 

na zatrudnienie oraz przeciwdziałanie 

depopulacji konieczne jest podniesienie 

kształcenia zawodowego i dopasowanie oferty 

edukacyjnej. 

Powinno być dopisane kształcenia zawodowego, 

bo Sprawiedliwa Transformacja dotyczy rozwoju 

kształcenia zawodowego a nie ogólnego.  

Dodano. 

21.  Fundacja 

Rozwój Tak - 

Odkrywki Nie 

2.2. Akapit dotyczący obszarów pokopalnianych. Warto zaznaczyć potrzebę włączenia mieszkańców 

w decyzje dotyczące kierunków i metod 

rekultywacji, bo teraz to się dzieje totalnie poza 

nimi (decyduje inwestor, uzgadnia z samorządem, 

idą na kompromis, który często jest mało korzystny 

dla mieszkańców). 

Dodano: „(premiowane będą projekty w 

przygotowaniu których uczestniczyć będzie 

społeczność lokalna)”. 

22.  Fundacja 

Instytut 

Zielonej 

Przyszłości 

2.2.  Proszę o zmianę z „Budowa zeroemisyjnej, 

dynamicznej gospodarki o obiegu zamkniętym - 

mający zabezpieczyć przyszłość WW kształtując 

jej konkurencyjność i innowacyjność, a także 

pozwalający (...)” na „Budowa zeroemisyjnej, 

dynamicznej gospodarki o obiegu zamkniętym - 

mającej zabezpieczyć przyszłość WW kształtując 

jej konkurencyjność i innowacyjność, a także 

pozwalającej (...)”. 

Korekta językowa. „mający” odnosi się do celu. 

23.  WWF Polska 2.2. Pierwszy akapit/uwaga ogólna: wyraźne 

podkreślenie znaczenia jakości miejsc pracy 

tworzonych w oparciu o TPST. 

TPST w uzasadniony sposób zauważa potrzebę 

zapewnienia „godnej i dostosowanej do kwalifikacji 

pracy”. Prawdziwie sprawiedliwa transformacja 

wymaga jednak zachowania lub podwyższenia 

standardów pracy. Godna praca oznacza dobre 

płace (docelowo nie powinny być to płace mniejsze 

niż w poprzednich miejscach zatrudnienia), dobre 

Nie wprowadzono definicji godnej pracy, gdyż 

wydaje się, że TPST nie jest odpowiednim 

miejscem ku temu (a także ze względu na limity 

znaków). 
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warunki pracy (zdrowe środowisko pracy), 

możliwość rozwoju zawodowego i zrzeszania się.  

TPST powinien rozbudować definicję godnej pracy 

o w/w elementy oraz podkreślać znaczenie 

zbiorowych stosunków pracy, praw pracowniczych 

i ochrony w miejscu pracy we wszystkich sektorach 

(zwłaszcza nowopowstających) oraz dążyć do 

poprawy jakości pracy poprzez konkretne 

rozwiązania. 

24.  WWF Polska 2.2. Cele ST WW 1: Budowa zeroemisyjnej, 

dynamicznej gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Dodanie jasnej, bezpośredniej deklaracji, że 

docelowo wszystkie sektory gospodarki mają stać 

się zrównoważone. 

W obecnym kształcie TPST postulat dotyczący 

zrównoważonego rozwoju/działania we wszystkich 

sektorach gospodarki wynika z logiki tekstu – nie 

jest to jednak wyrażone wprost w planie, a 

deklaracja taka powinna się w nim znaleźć tak, aby 

uniknąć ewentualnych wątpliwości w tym zakresie. 

Taka deklaracja powinna również pociągać ze sobą 

praktyczne konsekwencje w postaci np. testów na 

zrównoważenie dla przedsiębiorstw ubiegających 

się o wsparcie w inwestycje produkcyjne. 

Dodano zapis w nawiasie „(zakłada się 

zrównoważony rozwój wszystkich sektorów)”. 

25.  Polska Zielona 

Sieć 

2.2. Uwaga ogólna. Wydaje się, że podstawową potrzebą w regionach 

objętych transformacją jest znalezienie 

finansowania na transformację, po to, aby pokryć 

te wszystkie wypisane w punkcie cele. W związku z 

tym należy się pochylić nad potrzebą stworzenia 

platform współpracy samorządu z podmiotami 

prywatnymi i bankami, dzięki czemu region 

znalazłby fundusze na poprawę jakości życia w 

regionie i stworzenie nowych miejsc pracy. Między 

innymi wskazywanymi przez ekspertów 

instrumentami finansowymi do wspierania 

transformacji są zielone obligacje. Region z 

publicznych pieniędzy nie pokryje kosztów 

transformacji, w związku z tym konieczne jest 

zbudowanie zaplecza finansowego i platformy do 

współpracy z bankami i prywatnymi inwestorami, 

po to aby znaleźć fundusze na rozwój. 

Uwaga do wykorzystania na dalszym etapie prac.  

26.  Stowarzyszenie 

Na Rzecz 

2.2.  Uzupełnienie/rozbudowanie celu pn. „Aktywne 

społeczeństwo” poprzez wskazanie istotnej roli 

Ekonomia społeczna jest sferą życia społeczno-

gospodarczego, która pozostaje na pograniczu 

Dodano: „W zakresie wzmocnienia mieszkańców 

dotkniętych skutkami TE wykorzystywane będą 
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Spółdzielni 

Socjalnych 

narzędzi ekonomii społecznej i solidarnej 

służących aktywnemu wsparciu na rzecz 

zatrudnienia, integracji osób niepełnosprawnych 

oraz dostępu do podstawowych usług. Wskazanie 

dodatkowych dokumentów stanowiących 

podwaliny Planu:  

Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, będącego programem rozwoju w 

rozumieniu art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju oraz kluczowym dokumentem 

operacyjno-wdrożeniowym w zakresie Celu 

Tematycznego 9 „Promowanie włączenia 

społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją”; 

Ustawy o Ekonomii Społecznej i Solidarnej, której 

potrzeba wdrożenia stanowi element reform 

podejmowanych w ramach Krajowego Programu 

Odbudowy (w ramach Filaru IV Spójność 

Społeczna i Terytorialna); 

Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu 

usług społecznych przez centrum usług 

społecznych, stanowiącej ważne narzędzie 

ekonomii społecznej służące realizacji usług 

społecznych przez PES. 

sektora przedsiębiorczości oraz sektora organizacji 

pozarządowych, niedziałających w celu 

maksymalizacji zysku. Solidarnościowy wymiar 

ekonomii społecznej (ekonomia solidarna) 

realizowany jest przez podmioty ekonomii 

społecznej, w szczególności przedsiębiorstwa 

społeczne, które w ramach swojej działalności 

przyjmują funkcje tworzenia miejsc pracy w celu 

aktywizacji oraz reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, świadczenia usług społecznych 

użyteczności publicznej oraz realizacji zadań 

publicznych w zakresie rozwoju lokalnego. Rola 

ekonomii społecznej z uwagi na ww. cele i sposoby 

funkcjonowania jest istotna przy planowanej 

transformacji, której dotyczy komentowany plan i 

powinna zostać uwzględniona w jego treści, jeśli 

nie jako odrębny cel to przynajmniej jako 

uzupełnienie celu „Aktywne społeczeństwo”. 

narzędzia w zakresie m.in. psychoprofilaktyki, 

interwencji kryzysowej, reintegracji społeczno-

zawodowej (także w ramach ekonomii 

społecznej), oraz narzędzia zwiększające potencjał 

instytucji do świadczenia trafnego, wysokiej 

jakości wsparcia.” 

Niemniej nie wyklucza się, że ze względu na 

ograniczoną liczbę znaków w ostatecznej wersji 

zapis zostanie usunięty. Jednak na potrzeby 

dyskusji z KE i stroną rządową zostanie 

zobrazowane jakie narzędzia planowane są do 

wykorzystania w ramach wdrażania TPSTWW. 

W sekcji 2.3. dodano odniesienie do Strategii 

Polityki Społecznej dla Województwa 

Wielkopolskiego do 2030 r. 

Nie uwzględniono odniesienia do Ustawy o 

ekonomii społecznej, ponieważ nie jest to 

strategia ani program.  

27.  Stowarzyszenie 

Na Rzecz 

Spółdzielni 

Socjalnych 

2.2. Uzupełnienie/rozbudowanie celu pn. „Aktywne 

społeczeństwo” poprzez wskazanie istotnej roli 

narzędzi ekonomii społecznej i solidarnej 

służących aktywnemu wsparciu na rzecz 

zatrudnienia, integracji osób niepełnosprawnych 

oraz dostępu do podstawowych usług. Można 

byłoby też nawiązać w dokumencie do Krajowego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

będącego programem rozwoju w rozumieniu art. 

15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1307, z późn. zm.).  

Ekonomia społeczna jest sferą życia społeczno-

gospodarczego, która pozostaje na pograniczu 

sektora przedsiębiorczości oraz sektora organizacji 

pozarządowych, niedziałających w celu 

maksymalizacji zysku. Solidarnościowy wymiar 

ekonomii społecznej (ekonomia solidarna) 

realizowany jest przez podmioty ekonomii 

społecznej, w szczególności przedsiębiorstwa 

społeczne, które w ramach swojej działalności 

przyjmują funkcje tworzenia miejsc pracy w celu 

aktywizacji oraz reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, świadczenia usług społecznych 

W rozdziale 2.2. dodano: „W zakresie 

wzmocnienia mieszkańców dotkniętych skutkami 

TE wykorzystywane będą narzędzia w zakresie 

m.in. psychoprofilaktyki, interwencji kryzysowej, 

reintegracji społeczno-zawodowej (także w 

ramach ekonomii społecznej), oraz narzędzia 

zwiększające potencjał instytucji do świadczenia 

trafnego, wysokiej jakości wsparcia”. 

Niemiej nie wyklucza się, że ze względu na 

ograniczoną liczbę znaków w ostatecznej wersji 

zapis zostanie usunięty. Jednak na potrzeby 

dyskusji z KE i stroną rządową zostanie 
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użyteczności publicznej oraz realizacji zadań 

publicznych w zakresie rozwoju lokalnego. Rola 

ekonomii społecznej z uwagi na ww. cele i sposoby 

funkcjonowania jest istotna przy planowanej 

transformacji, której dotyczy komentowany plan i 

powinna zostać uwzględniona w jego treści, jeśli 

nie jako odrębny cel to przynajmniej jako 

uzupełnienie celu „Aktywne społeczeństwo”. 

zobrazowane jakie narzędzia planowane są do 

wykorzystania w ramach wdrażania TPSTWW. 

W rozdziale 2.3. dodano odniesienie do 

dokumentu regionalnego dotyczącego m.in. 

ekonomii społecznej: „TPSTWW jest spójny 

również ze Strategią Polityki Społecznej dla 

Województwa Wielkopolskiego do 2030 r., m.in. 

w obszarze: wzmocnienia społeczeństwa 

obywatelskiego, zwiększenia jakości i dostępności 

usług społecznych, realizacji programów 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

i reintegracji społeczno-zawodowej osób z 

kategorii wysokiego ryzyka socjalnego, w tym z 

wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej, 

realizacji programów w obszarze zapobiegania 

kryzysom i interwencji kryzysowej”. 

28.  Stowarzyszenie 

Na Rzecz 

Spółdzielni 

Socjalnych 

2.2.  W zdaniu „Zakłada się zwiększanie 

innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, 

rozwój przedsiębiorczości” uwzględnić 

„przedsiębiorczość społeczną”.  

 W celu 3 dodano: „W zakresie wzmocnienia 

mieszkańców dotkniętych skutkami TE 

wykorzystywane będą narzędzia w zakresie m.in. 

psychoprofilaktyki, interwencji kryzysowej, 

reintegracji społeczno-zawodowej (także w 

ramach ekonomii społecznej), oraz narzędzia 

zwiększające potencjał instytucji do świadczenia 

trafnego, wysokiej jakości wsparcia”. 

Niemiej nie wyklucza się, że ze względu na 

ograniczoną liczbę znaków w ostatecznej wersji 

zapis zostanie usunięty. Jednak na potrzeby 

dyskusji z KE i stroną rządową zostanie 

zobrazowane jakie narzędzia planowane są do 

wykorzystania w ramach wdrażania TPSTWW. 

W typach operacji dodano: „tworzenie nowych 

przedsiębiorstw społecznych oraz miejsc pracy w 

już istniejących obszarach mających na celu 

realizację Europejskiego Zielonego Ładu, 

koncentrując się na osobach dotkniętych 

transformacją oraz osobach w najtrudniejszej 
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L.p. 
Nazwa 

organizacji 

Sekcja 

projektu 

TPSTWW 

Treść uwagi (propozycja zmiany) Uzasadnienie uwagi Robocze odniesienie do uwag 

sytuacji, które utrudniają im odnalezienie się w 

społeczeństwie i na rynku pracy.” 

29.  Urząd Miejski 

w Koninie 

2.2. Kluczowa jest regeneracja obszarów 

przekształconych w skutek działalności 

przemysłowej poprzez (…) oraz odbetonowanie i 

likwidacja wysp ciepła w miastach.  

Uzasadnienie jak w uwadze wyżej dotyczącej 

infrastruktury zielono-niebieskiej.  

Zadania te są istotne oczywiście, jednak w 

zakresie sprawiedliwej transformacji i terenów 

poprzemysłowych nie jest to kluczowy element.  

Uzasadnieniem dla zielono-niebieskiej 

infrastruktury jest dalsza rozszerzona część zdania 

ujęta w projekcie TPSTWW „Niezbędna jest 

odbudowa prawidłowych stosunków wodnych 

oraz zwiększanie tych zasobów, m.in. poprzez 

adaptację do zmian klimatycznych, a także 

przywracanie różnorodności biologicznej oraz 

odtwarzanie zdegradowanych siedlisk wodnych i 

zależnych od wody, dzięki czemu nastąpi wzrost 

zdolności retencyjnej oraz powiększenie 

dyspozycyjnych zasobów wodnych.” 

30.  Urząd Miejski 

w Koninie 

2.2. Konieczne są działania w zakresie 

rozbudowy/modyfikacji systemu 

transportowego, w tym również drogowego, w 

celu dostosowania go do potrzeb. 

Poprawa i modernizacja infrastruktury drogowej 

(wszystkich kategorii dróg na terenie Miasta Konina 

oraz całej Wielkopolski Wschodniej) służy poprawie 

dostępności transportowej do miejsc zamieszkania 

i pracy, nauki, obiektów użyteczności publicznej, 

terenów inwestycyjnych i in. Jest jednym z 

warunków poprawy transportowej spójności 

wewnętrznej i mobilności mieszkańców. 

W ramach TPSTWW nie jest planowane wsparcie 

infrastruktury drogowej – zgodnie z 

rozporządzeniem ustanawiającym Fundusz na 

rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

31.  Gmina Kleczew 2.2. Wskazana jest prioryteryzacja wsparcia 

inwestycyjnego dla tych gmin, które odczują 

największy negatywny skutek finansowy 

zakończenia działalności ZE PAK.  

Gmina Kleczew zauważa, że konieczne jest 

podkreślenie kluczowego wyzwania dla naszej 

gminy, jakim jest drastyczny spadek dochodów 

podatkowych. Zagraża to stabilności finansów 

gminnych oraz przyczyni się do braku możliwości 

uczestniczenia w projektach z FST z powodu braku 

środków finansowych na wkład własny. Prosimy o 

podkreślenie w TPSTWW tej sytuacji i 

rekomendowanie wsparcia ze strony administracji 

centralnej i samorządu województwa 

wielkopolskiego dla gmin, które utracą dochody 

podatkowe z tytułu eksploatacji złoża oraz podatki 

dochodowe pracowników tracących zatrudnienie 

w ZE PAK. Erozja dochodów podatkowych i brak 

W projekcie TPSTWW ujęty jest zapis: 

„Transformacja dotyczyć będzie całego obszaru 

WW, przy czym szczególna uwaga skierowana 

zostanie na obszary, które w największym stopniu 

dotknięte zostaną TE (m.in. na obszarze których 

występują tereny pogórnicze, prowadzona jest 

działalność wydobywcza czy koncentruje 

się znaczna liczba pracowników Grupy ZE PAK i w 

których istotny odsetek ogółu zatrudnionych 

stanowią osoby pracujące w Grupie)”. Ze względu 

na ograniczoną liczbę znaków ograniczono się do 

powyższego zapisu, pod którym należy rozumieć 

zwłaszcza gminy, na obszarze których występują 
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L.p. 
Nazwa 

organizacji 

Sekcja 

projektu 

TPSTWW 

Treść uwagi (propozycja zmiany) Uzasadnienie uwagi Robocze odniesienie do uwag 

wsparcia uniemożliwią wykorzystanie środków z 

FST. Ponadto prosimy o zawarcie zapisów o 

priorytetowym (w postaci dodatkowych punktów, 

projektów skierowanych tylko dla tego obszaru 

itp.) wsparciu inwestycyjnym naszej gminy, które 

umożliwi realizację inwestycji preferowanych w 

TPSTWW, KPO i programach UE (projekty związane 

z „zieloną energią”, gospodarka o obiegu 

zamkniętym, rozwój nowych funkcji obszarów 

pokopalnianych, tj. inwestycję w infrastrukturę 

turystyczną) generujące nowe miejsca pracy i nowe 

źródła dochodów podatkowych. 

tereny pogórnicze, prowadzona jest działalność 

wydobywcza węgla czy koncentruje się znaczna 

liczba pracowników Grupy ZE PAK i w których 

istotny odsetek ogółu zatrudnionych stanowią 

osoby pracujące w Grupie. 

Uzupełniono poniższe zdanie ujęte w TPSTWW 

m.in. o gminę Kleczew: 

W przypadku niektórych z nich, udział dochodów 

z działalności wydobywczej Grupy w dochodach 

własnych wynosi nawet 40-60% (np. gminy 

Kleczew, Brudzew czy Wierzbinek), co powoduje, 

że wraz z zakończeniem eksploatacji węgla 

nieunikniony będzie spadek dochodów 

podatkowych części JST. 

Ujęcie gminy w TPSTWW nie przekłada się na 

zapisy KPO i innych programów unijnych. 

32.  Gmina Kleczew 2.2. Rekomendowana jest rekompensata utraconych 

dochodów w podatkach i opłatach lokalnych dla 

gmin: Kleczew, Kazimierz Biskupi, Wilczyn, 

Wierzbinek, Ślesin z budżetu centralnego i 

samorządu wojewódzkiego, umożliwiająca 

zabezpieczenie wkładu własnego gmin w 

projektach FST, KOP i FE dla Wielkopolski 2021-

2027. 

 Postulat nie dotyczy TPSTWW. 

33.  Fundacja 

Instytut 

Zielonej 

Przyszłości 

2.3. Proszę o zmianę z „WW, ze względu na 

występowanie specyficznych problemów z 

zakresu gospodarki przestrzennej, została w nim 

wskazana obszar funkcjonalny(...)” na „WW, ze 

względu na występowanie specyficznych 

problemów z zakresu gospodarki przestrzennej, 

została w nim wskazana jako obszar 

funkcjonalny(...)”. 

brakuje słowa, np. „jako”. Uwzględniono. 

34.  Instytut 

„Strategie 

2050” 

2.3. „ (…) zmniejszeniu udziału węgla w wytwarzaniu 

energii elektrycznej do 56-60% do roku 2030 i do 

10-20%  w roku 2040.” 

Postawienie mało ambitnych celów do roku 2030 

uniemożliwi osiągnięcie celu neutralności w 2040 

roku.  

Zapisane wartości w TPSTW, do których odnoszą 

się zaproponowane modyfikacje zapisów, dotyczą 

celów ujętych w PEP 2040. Uwaga powinna zostać 
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L.p. 
Nazwa 

organizacji 

Sekcja 

projektu 

TPSTWW 

Treść uwagi (propozycja zmiany) Uzasadnienie uwagi Robocze odniesienie do uwag 

 - zmniejszeniu udziału węgla w wytwarzaniu 

energii cieplnej do 56-60% do roku 2030 i do 10-

20% do roku 2040 - neutralności klimatycznej. 

Konieczne jest podniesienie kwestii 

równoczesnego odejścia od źródeł węglowych w 

zapotrzebowaniu na ciepło systemowe i 

indywidualne. 

skierowana to strony rządowej odpowiedzialnej 

za opracowanie PEP 2040. 

35.  Stowarzyszenie 

Na Rzecz 

Spółdzielni 

Socjalnych 

2.3.  Tworzony dokument winien być zbieżny 

strategicznie z Krajowym Programem Rozwoju 

Ekonomii Społecznej (KPRES), który ustanowiono 

w celu realizacji średniookresowej strategii 

rozwoju kraju – Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju, który pojawia się w 

treści pkt. 2.3. KPRES jest kluczowym 

dokumentem operacyjno-wdrożeniowym w 

zakresie Celu Tematycznego 9 „Promowanie 

włączenia społecznego, walka z ubóstwem i 

wszelką dyskryminacją”. 

Ponadto, w związku z faktem, że jednym z 

głównych celów komentowanego planu jest 

„Aktywne społeczeństwo” nie sposób pominąć 

„Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020” (Nowa wersja 

Wytycznych została podpisana 7 kwietnia 2021 r. 

i jest stosowana od 19 kwietnia 2021 r., tj. od 

dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim). 

Przywoływana w treści TPSTWW Strategia rozwoju 

województwa wielkopolskiego do 2030 r. 

nawiązuje w swojej treści do roli, jaką pełni 

ekonomia społeczna w planach mających na celu 

zwiększenie efektywności działań na rzecz 

tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, jak również rozwoju usług 

społecznych użyteczności publicznej i zadań 

publicznych w zakresie rozwoju lokalnego- 

TPSTWW winien więc w swojej treści uwzględnić 

KPRES jak również bezpośrednio z nim powiązany 

dokument pt. „Wytyczne w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020”. 

Dodano w rozdziale 2.3. odniesienie do 

regionalnego dokumentu strategicznego: 

„TPSTWW jest spójny również ze Strategią Polityki 

Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 

2030 r., m.in. w obszarze: wzmocnienia 

społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenia 

jakości i dostępności usług społecznych, realizacji 

programów przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu i reintegracji społeczno-zawodowej 

osób z kategorii wysokiego ryzyka socjalnego, w 

tym z wykorzystaniem narzędzi ekonomii 

społecznej, realizacji programów w obszarze 

zapobiegania kryzysom i interwencji kryzysowej.” 

Nie jest planowane również ujmowanie 

odniesienia się do wytycznych perspektywy 2014-

2020, ponieważ nie jest to ani strategia czy plan. 

36.  Stowarzyszenie 

Na Rzecz 

Spółdzielni 

Socjalnych 

2.3.  Tworzony dokument winien być zbieżny 

strategicznie z dokumentami wskazanymi w 

poprzedniej uwadze oraz, w szczególności z 

Krajowym Programem Odbudowy i Zwiększania 

Odporności, który przewiduje specjalną rolę 

narzędzi ekonomii społecznej jako jednego z 

filarów reformy.  

Ponadto, w związku z faktem, że jednym z 

głównych celów komentowanego planu jest 

„Aktywne społeczeństwo” nie sposób pominąć 

dokumentu pt. „Wytyczne w zakresie realizacji 

Przywoływana w treści TPSTWW Strategia rozwoju 

województwa wielkopolskiego do 2030 r. 

nawiązuje w swojej treści do roli, jaką pełni 

ekonomia społeczna w planach mających na celu 

zwiększenie efektywności działań na rzecz 

tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, jak również rozwoju usług 

społecznych użyteczności publicznej i zadań 

publicznych w zakresie rozwoju lokalnego- 

TPSTWW winien więc w swojej treści uwzględnić 

Dodano w rozdziale 2.3. odniesienie do 

regionalnego dokumentu strategicznego: 

„TPSTWW jest spójny również ze Strategią Polityki 

Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 

2030 r., m.in. w obszarze: wzmocnienia 

społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenia 

jakości i dostępności usług społecznych, realizacji 

programów przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu i reintegracji społeczno-zawodowej 

osób z kategorii wysokiego ryzyka socjalnego, w 

tym z wykorzystaniem narzędzi ekonomii 
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L.p. 
Nazwa 

organizacji 

Sekcja 

projektu 

TPSTWW 

Treść uwagi (propozycja zmiany) Uzasadnienie uwagi Robocze odniesienie do uwag 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020” (Nowa wersja 

Wytycznych została podpisana 7 kwietnia 2021 r. 

i jest stosowana od 19 kwietnia 2021 r., tj. od 

dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim), który to 

dokument stanowi bezpośrednie wsparcie 

przedsiębiorczości społecznej i integracji 

zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych 

oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu 

ułatwiania dostępu do zatrudnienia. 

KPRES jak również bezpośrednio z nim powiązany 

dokument pt. „Wytyczne w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020”. 

społecznej, realizacji programów w obszarze 

zapobiegania kryzysom i interwencji kryzysowej.” 

Nie jest planowane dodanie Krajowego Planu 

Odbudowy, ponieważ dokument ten określa 

sposób wydatkowania środków przeznaczonych 

na kraj z Funduszu Odbudowy – czyli jest to jak 

TPST dokument określający kierunki 

wydatkowania pewnych środków. Nie jest 

planowane również ujmowanie odniesienia się do 

wytycznych perspektywy 2014-2020, ponieważ 

nie jest to ani strategia czy plan. 

37.  WWF Polska 2.3. Dodanie informacji o tym, że KPEiK będzie 

aktualizowany w 2024 roku oraz plan uwzględnia 

ewentualną aktualizację do tego konkretnego 

dokumentu. 

Obecnie działania zaplanowane w regionie 

Wielkopolski Wschodniej wykraczają w swoich 

ambicjach poza dokumenty krajowe. Należy jednak 

wziąć pod uwagę dynamikę zmian w krajowej i 

europejskiej polityce klimatycznej - TPST powinien 

zawierać informację o tym, że będzie 

aktualizowany zgodnie z wymaganiami 

aktualizowanych dokumentów takich jak KPEiK, 

aby w trakcie wdrażania nie tracił z nimi spójności. 

TPST nie jest odpowiednim miejscem na tego typu 

zapisy, co nie będzie zwalniać z konieczności 

aktualizacji Planu w zakresie dostosowania do 

nowych założeń ujętych w przyszłości w 

zaktualizowanym KPEiK. 

W TPSTWW planowane jest odniesienie do 

rekomendacji KE związanych z analizą KPEiK. 

 

38.  Osoba 

prywatna 

2.4.  Proponuje dodać: 

- inwestycja w rozwój transportu publicznego, w 

tym transportu szynowego w oparciu o istniejącą 

infrastrukturę kolejową PLK, oraz infrastrukturę 

kolei przemysłowej ZE PAK Górnictwo. 

Stworzenie połączeń kolejowych w oparciu o 

nowoczesny zeroemisyjny autobus szynowy, tzw. 

„Ring Koniński”, łączący miejscowości powiatu 

konińskiego z Koninem oraz z linią kolejową: E20 

Kunowice-Terespol oraz z linią: 131 Herby-

Gdynia. Te dwie linie dają olbrzymią możliwość 

skomunikowania powiatu konińskiego z całym 

krajem. 

Inwestycje w tradycyjny publiczny transport 

drogowy, w oparciu o budowę lub rozbudowę dróg 

jest kosztochłonny, a w niektórych przypadkach 

wręcz niemożliwy ze względu na konieczność 

przejęcia  terenów prywatnych pod inwestycje, w 

tym często terenów wykorzystywanych w 

rolnictwie. Transport drogowy obok szynowego 

jest jednak niezbędny i może z powodzeniem 

uzupełniać bogatą infrastrukturę kolejową jaką 

nasz powiat odziedziczył po dawnej linii Konin-

Kazimierz Biskupi oraz bogatej siatki połączeń 

kolejowych ZE PAK Górnictwo. Linie kolejowe 

udostępnią dojazd do małych miejscowości, w 

których brakuje alternatywnych rodzajów 

komunikacji publicznej, a inwestycje drogowe są 

nieopłacalne. 

W Planie nie przewidujemy wpisywanie nazw 

inwestycji (poza wymaganymi rozporządzeniem, 

m.in. dot. inwestycji produkcyjnych dużych 

przedsiębiorców). Ponadto zaproponowana 

inwestycja wymaga dyskusji z potencjalnymi jej 

realizatorami co do możliwości jej realizacji.  
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L.p. 
Nazwa 

organizacji 

Sekcja 

projektu 

TPSTWW 

Treść uwagi (propozycja zmiany) Uzasadnienie uwagi Robocze odniesienie do uwag 

39.  Osoba 

prywatna 

2.4. W zdaniu „(…) lub zwolnionych z przyczyn 

niedotyczących pracownika”. Proponowany zapis 

„zwolnionych w latach od 2017 (…)”.  

Proces restrukturyzacji w KWB oraz zwolnienia 

grupowe rozpoczęły się od roku 2017. 

Dodano od 2018 r. zgodnie z postulatami 

związków zawodowych Grupy ZE PAK. 

40.  Osoba 

prywatna 

2.4. W zdaniu „wsparcie na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej”. Proponowany zapis „wsparcie na 

rozpoczęcie oraz rozwój prowadzonej działalności 

gospodarczej”. 

Wśród zwolnionych pracowników sektora 

paliwowo – energetycznego są osoby, które 

prowadzą już działalność gospodarczą. Wsparcie na 

rozwój prowadzonej już działalności gospodarczej 

może przyczynić się do generowania nowych 

miejsc pracy.   

Nie widzimy potrzeby ujmowania tego w 

zaproponowanym punkcie. Rozwój prowadzonej 

działalności gospodarczej kryje się pod punktem: 

„wsparcie inwestycji w MŚP w zakresie 

dostosowywania do zmieniających się warunków 

rynkowych i technologicznych oraz tworzenia 

nowych miejsc pracy, a także internacjonalizacja i 

cyfryzacja działalności przedsiębiorstw”. 

41.  Stowarzyszenie 

Na Rzecz 

Spółdzielni 

Socjalnych 

2.4.  W opisie celu szczegółowego nr 1 brakuje szerszej 

informacji o tym jakie podmioty będą 

angażowane w opisane operacje (wskazano 

jedynie GK ZE PAK oraz organizacje związkowe). 

Należałoby wskazać rolę organizacji społecznych: 

podmiotów ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstw społecznych jako realizatorów 

zakładanych operacji. Podmioty te winny 

jednocześnie współpracować zarówno ze sobą jak 

i z pozostałymi interesariuszami TPSTWW, który, 

jako plan, winien zakładać budowanie sieci 

partnerstw między podmiotami sektora biznesu- 

administracji publicznej (ze szczególnym 

uwzględnieniem samorządu terytorialnego)- 

podmiotów społecznych. Zarówno ogólny, jak i 

szczegółowy opis celów zastosowany w 

komentowanym TPSTWW nie odnosi się do tego, 

w jaki sposób plan będzie realizowany- tj. przez 

kogo. Warto byłoby uzupełnić plan o rolę jaką 

mają w nim pełnić podmioty ekonomii społecznej, 

w szczególności przedsiębiorstwa społeczne, 

które w ramach swojej działalności przyjmują 

funkcje tworzenia miejsc pracy w celu aktywizacji 

oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

świadczenia usług społecznych użyteczności 

Brak w opisie planowanych operacji roli 

podmiotów ekonomii społecznej i organizacji 

społecznych powoduje, że planowane operacje są 

adresowane do bliżej nieokreślonego adresata. 

Tymczasem działania te, w ramach celu 

szczegółowego 1 winny być uzupełnione o 

wskazanie ww. podmiotów jako realizatorów 

działań.   

W ramach planu nie jest planowane ujmowanie 

opisu planowanych realizatorów poszczególnych 

działań czy roli poszczególnych podmiotów w tych 

działaniach.  

Beneficjenci zostaną określeni w Programie 

Operacyjnym, a szczegółowiej w SZOOP.  

Wskazanie GK ZE PAK oraz związków zawodowych 

miało na celu zwrócenie uwagi, że w 

przygotowanie projektu dot. wsparcia osób z 

sektora wydobywczo-energetycznego wspólne 

uczestniczą te podmioty. Niemniej na potrzeby 

wysłania planu do KE systemem informatycznym 

konieczne będzie dokonanie skrócenia tekstu, co 

wiązać się będzie z usunięciem tego zapisu.  
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L.p. 
Nazwa 

organizacji 

Sekcja 

projektu 

TPSTWW 

Treść uwagi (propozycja zmiany) Uzasadnienie uwagi Robocze odniesienie do uwag 

publicznej oraz realizacji zadań publicznych w 

zakresie rozwoju lokalnego. 

42.  Stowarzyszenie 

Na Rzecz 

Spółdzielni 

Socjalnych 

2.4.  Opis szczegółowy celu zbyt ogólny, pomija istotne 

elementy wynikające ze Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju i KPRES, przez co 

komentowany TPSTWW jest nie do końca spójny 

z ww. dokumentami. Warto wykorzystać 

tworzony plan do tego, aby premiować rolę 

ekonomii społecznej i solidarnej oraz podkreślić 

rolę podmiotów ekonomii społecznej w zakresie 

celów, w jakich się je tworzy, które zbieżne są z 

celami, dla których tworzy się komentowany plan.  

Należy uwzględnić rolę ekonomii społecznej i 

solidarnej i wykorzystać TPSTWW do większego 

premiowania i promowania form działania we 

współpracy z podmiotami ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstwami społecznymi czy z 

wykorzystaniem narzędzi prospołecznych przy 

stosowaniu procedur zlecania zadań (w 

szczególności chodzi tu o klauzule społeczne w 

PZP). 

Co do zasady rozdział obejmuje przedstawienie 

rodzajów planowanych operacji, zatem nie jest to 

miejsce do szczegółowego opisywania różnych 

aspektów. Uwaga zostanie wzięta pod uwagę przy 

przygotowywaniu dokumentów wykonawczych 

do Planu jak SZOOP czy dokumentacja 

konkursowa.  

43.  Stowarzyszenie 

Na Rzecz 

Spółdzielni 

Socjalnych 

2.4.  Proponujemy dodać: 

- inwestycja w rozwój transportu publicznego, w 

tym transportu szynowego w oparciu o istniejącą 

infrastrukturę kolejową PLK, oraz infrastrukturę 

kolei przemysłowej ZE PAK Górnictwo. 

Stworzenie połączeń kolejowych w oparciu o 

nowoczesny zeroemisyjny autobus szynowy, tzw. 

„Ring Koniński”, łączący miejscowości powiatu 

konińskiego z Koninem oraz z linią kolejową: E20 

Kunowice-Terespol oraz z linią: 131 Herby-

Gdynia. Te dwie linie dają olbrzymią możliwość 

skomunikowania powiatu konińskiego z całym 

krajem. 

Inwestycje w tradycyjny publiczny transport 

drogowy, w oparciu o budowę lub rozbudowę dróg 

jest kosztochłonny, a w niektórych przypadkach 

wręcz niemożliwy ze względu na konieczność 

przejęcia terenów prywatnych pod inwestycje, w 

tym często terenów wykorzystywanych w 

rolnictwie. Transport drogowy obok szynowego 

jest jednak niezbędny i może z powodzeniem 

uzupełniać bogatą infrastrukturę kolejową jaką 

nasz powiat odziedziczył po dawnej linii Konin-

Kazimierz Biskupi oraz bogatej siatki połączeń 

kolejowych ZE PAK Górnictwo. Linie kolejowe 

udostępnią dojazd do małych miejscowości, w 

których brakuje alternatywnych rodzajów 

komunikacji publicznej, a inwestycje drogowe są 

nieopłacalne. 

W Planie nie przewidujemy wpisywanie nazw 

inwestycji (poza wymaganymi rozporządzeniem). 

Ponadto zaproponowana inwestycja wymaga 

dyskusji z potencjalnymi jej realizatorami co do 

możliwości jej realizacji. 

44.  Stowarzyszenie 

Na Rzecz 

Spółdzielni 

Socjalnych 

2.4.  W opisie celu szczegółowego nr 1 brakuje szerszej 

informacji o tym jakie podmioty będą 

angażowane w opisane operacje (wskazano 

jedynie GK ZE PAK oraz organizacje związkowe). 

Należałoby wskazać rolę organizacji społecznych: 

podmiotów ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstw społecznych jako realizatorów 

zakładanych operacji. Podmioty te winny 

jednocześnie współpracować zarówno ze sobą jak 

i z pozostałymi interesariuszami TPSTWW, który, 

Brak w opisie planowanych operacji roli 

podmiotów ekonomii społecznej i organizacji 

społecznych powoduje, że planowane operacje są 

adresowane do bliżej nieokreślonego adresata. 

Tymczasem działania te, w ramach celu 

szczegółowego 1 winny być uzupełnione o 

wskazanie ww. podmiotów jako realizatorów 

działań.   

W ramach planu nie jest planowane ujmowanie 

opisu planowanych realizatorów poszczególnych 

działań czy roli poszczególnych podmiotów w tych 

działaniach.  

Beneficjenci zostaną określeni w Programie 

Operacyjnym, a szczegółowiej w SZOOP.  

Wskazanie GK ZE PAK oraz związkach 

zawodowych miało na celu zwrócenie uwagi, że w 

przygotowanie projektu dot. wsparcia osób z 
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L.p. 
Nazwa 

organizacji 

Sekcja 

projektu 

TPSTWW 

Treść uwagi (propozycja zmiany) Uzasadnienie uwagi Robocze odniesienie do uwag 

jako plan, winien zakładać budowanie sieci 

partnerstw między podmiotami sektora biznesu, 

administracji publicznej (ze szczególnym 

uwzględnieniem samorządu terytorialnego), 

podmiotów społecznych. Zarówno ogólny, jak i 

szczegółowy opis celów zastosowany w 

komentowanym TPSTWW nie odnosi się do tego, 

w jaki sposób plan będzie realizowany, tj. przez 

kogo. Warto byłoby uzupełnić plan o rolę jaką 

mają w nim pełnić podmioty ekonomii społecznej, 

w szczególności przedsiębiorstwa społeczne, 

które w ramach swojej działalności przyjmują 

funkcje tworzenia miejsc pracy w celu aktywizacji 

oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

świadczenia usług społecznych użyteczności 

publicznej oraz realizacji zadań publicznych w 

zakresie rozwoju lokalnego. 

sektora wydobywczo-energetycznego wspólne 

uczestniczą te podmioty. Niemniej na potrzeby 

wysłania planu do KE systemem informatycznym 

konieczne będzie dokonanie skrócenia tekstu, co 

wiązać się będzie z usunięciem tego zapisu.  

Ponadto dodano nowy typ operacji: „tworzenie 

nowych przedsiębiorstw społecznych oraz miejsc 

pracy w już istniejących w obszarach mających na 

celu realizację Europejskiego Zielonego Ładu, 

koncentrując się na osobach dotkniętych 

transformacją oraz osobach w najtrudniejszej 

sytuacji, które utrudniają im odnalezienie się w 

społeczeństwie i na rynku pracy”. 

45.  Stowarzyszenie 

Na Rzecz 

Spółdzielni 

Socjalnych 

2.4.  Opis szczegółowy celu zbyt ogólny, pomija istotne 

elementy wynikające ze Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju i KPRES, przez co 

komentowany TPSTWW jest nie do końca spójny 

z ww. dokumentami. Warto wykorzystać 

tworzony plan do tego, aby premiować rolę 

ekonomii społecznej i solidarnej oraz podkreślić 

rolę podmiotów ekonomii społecznej w zakresie 

celów, w jakich się je tworzy, które zbieżne są z 

celami, dla których tworzy się komentowany plan.  

Należy uwzględnić rolę ekonomii społecznej i 

solidarnej i wykorzystać TPSTWW do większego 

premiowania i promowania form działania we 

współpracy z podmiotami ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstwami społecznymi czy z 

wykorzystaniem narzędzi prospołecznych przy 

stosowaniu procedur zlecania zadań (w 

szczególności chodzi tu o klauzule społeczne w 

PZP).  

Co do zasady rozdział obejmuje przedstawienie 

rodzajów planowanych operacji, zatem nie jest to 

miejsce do szczegółowego opisywania różnych 

aspektów. Uwaga zostanie wzięta pod uwagę przy 

przygotowywaniu dokumentów wykonawczych 

do Planu, jak SZOOP czy dokumentacja 

konkursowa.  

Ponadto dodano nowy typ operacji: „tworzenie 

nowych przedsiębiorstw społecznych oraz miejsc 

pracy w już istniejących w obszarach mających na 

celu realizację Europejskiego Zielonego Ładu, 

koncentrując się na osobach dotkniętych 

transformacją oraz osobach w najtrudniejszej 

sytuacji, które utrudniają im odnalezienie się w 

społeczeństwie i na rynku pracy”. 

46.  Stowarzyszenie 

Na Rzecz 

Spółdzielni 

Socjalnych 

2.4. Punktor 1 wsparcie na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, w tym inkubacja przedsiębiorstw 

dopisać oraz przedsiębiorstw społecznych. 

Punktor 2 budowa ekosystemu start-up’owego, w 

tym budowa i rozwój hubów technologicznych i 

 W typach operacji dodano: 

„tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych 

oraz miejsc pracy w już istniejących 

przedsiębiorstwach w obszarach mających na celu 

w realizację Europejskiego Zielonego Ładu, 
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L.p. 
Nazwa 

organizacji 

Sekcja 

projektu 

TPSTWW 

Treść uwagi (propozycja zmiany) Uzasadnienie uwagi Robocze odniesienie do uwag 

inkubatorów przedsiębiorczości, dopisać 

spółdzielni czy przestrzeni coworkingowych. 

koncentrując się na osobach dotkniętych 

transformacją oraz osobach w najtrudniejszej 

sytuacji”. 

47.  Stowarzyszenie 

Na Rzecz 

Spółdzielni 

Socjalnych 

2.4. Dopisać kolejny punktor: 

- projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości 

społecznej wśród dorosłych jak i młodzieży. 

 Część druga dotyczy systemu edukacji oraz 

kształcenia, zatem proponujemy aby skupić się tu 

na młodzieży szkolnej w tym zakresie. 

Zmodyfikowano jeden z punktów: „projekty 

wspierające rozwój przedsiębiorczości młodzieży 

szkolnej, w tym w zakresie przedsiębiorczości 

społecznej”. 

48.  Urząd Miejski 

w Koninie 

2.4. Promocja gospodarcza i inwestycyjna WW. 

 

Rozszerzenie rodzaju planowanych operacji o 

promocję inwestycyjną w zakresie oferty 

inwestycyjnej gmin i powiatów będzie służyło 

osiągnięciu celu szczegółowego nr 1.   

Dodano: w zakresie typu operacji prowadzona 

będzie dyskusja ze stroną rządową czy KE dot. 

możliwości wsparcia w FST. 

49.  Urząd Miejski 

w Koninie 

2.4. Projekty dotyczące wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej w oparciu o OZE, 

realizowane przez przedsiębiorstwa oraz JST, w 

tym spółki komunalne i inne jednostki 

organizacyjne. 

Rozszerzenie rodzaju planowanych operacji o 

projekty przyczyniające się do osiągnięcia 

samowystarczalności energetycznej 

przedsiębiorstw i samorządów będzie służyło 

osiągnięciu celu szczegółowego nr 1.   

W ramach TPSTWW planowane jest oparcie się na 

energetyce obywatelskiej co nie wyklucza 

zaproponowanych w uwadze działań: 

- wsparcie OZE w zakresie rozwoju energetyki 

obywatelskiej, w tym projekty parasolowe JST dla 

odbiorców z danego obszaru; 

Energetyka obywatelska to system, w którym 

osoby prywatne, organizacje, instytucje i 

przedsiębiorstwa spoza sektora energetycznego 

biorą czynny udział w wytwarzaniu, przesyle i 

zarządzaniu energią. To lokalna i małoskalowa 

produkcja energii elektrycznej i ciepła ze źródeł 

odnawialnych oraz wykorzystywanie rozwiązań 

podnoszących efektywność energetyczną. 

50.  Urząd Miejski 

w Koninie 

2.4. Projekty dotyczące poprawy warunków do 

inwestowania w WW, np. budowa parku 

przemysłowo – technologicznego, Centrum 

Aktywizacji / Inkubator Przedsiębiorczości, 

połączenie terenów inwestycyjnych z siecią 

ciepłowniczą. 

Rozszerzenie rodzaju planowanych operacji o 

projekty przyczyniające się do poprawy warunków 

do inwestowania będzie służyło osiągnięciu celu 

szczegółowego nr 1.   

W związku z bardzo niskim wskaźnikiem 

przedsiębiorczości w naszym regionie wskazane 

jest tworzenie przestrzeni gdzie społeczność 

Zaproponowane typy działań są już ujęte w 

projekcie TPSTWW w różnych miejscach w 

zakresie w jakim są zgodne z zapisami 

rozporządzenia FST. 
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L.p. 
Nazwa 

organizacji 

Sekcja 

projektu 

TPSTWW 

Treść uwagi (propozycja zmiany) Uzasadnienie uwagi Robocze odniesienie do uwag 

lokalna będzie mogła pracować nad aktywnością 

oraz podmioty gospodarcze otrzymają wsparcie 

(lokalowe, organizacyjne, prawne). 

51.  Urząd Miejski 

w Koninie 

2.4. Projekty z zakresu wsparcia kształcenia 

zawodowego dopasowanego do potrzeb 

gospodarki niskoemisyjnej, zasobooszczędnej 

oraz cyfrowe, w tym wsparcie współpracy z 

przedsiębiorcami, poprzez np. wyposażenie/ 

doposażenie szkół, organizacja szkoleń i kursów 

dla uczniów oraz podwyższanie kwalifikacji 

nauczycieli. 

Doprecyzowanie zapisów poprzez dodanie 

katalogu przedsięwzięć, które są istotne w zakresie 

wsparcia kształcenia zawodowego.  

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie 

widzimy możliwości doprecyzowywania na tym 

etapie. Uwaga zostanie wzięta pod uwagę na 

etapie tworzenia dokumentów wykonawczych, w 

tym SZOOP.  

52.  Urząd Miejski 

w Koninie 

2.4. Rozwój i poprawa istniejącej infrastruktury 

drogowej WW. 

System zarzadzania ruchem drogowym. 

Rozszerzenie rodzaju planowanych operacji o 

inwestycje drogowe służy poprawie dostępności 

transportowej do miejsc zamieszkania i pracy, 

nauki, obiektów użyteczności publicznej, terenów 

inwestycyjnych i in. i dzięki temu będzie służyło 

osiągnięciu celu szczegółowego nr 2.  Dodatkowo 

inwestowanie w infrastrukturę drogową i mostową 

ma wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

ponieważ obecnie mamy ograniczoną 

przepustowość, samochody stoją w miejscu i 

emitują więcej spalin do powietrza.  

W ramach TPSTWW nie jest planowane wsparcie 

infrastruktury drogowej 

53.  Urząd Miejski 

w Koninie 

2.4. Program wspierający proces transformacji 

przechodzenia gospodarstw domowych i firm na 

odnawialne źródła ciepła.  

Rozszerzenie rodzaju planowanych operacji o 

projekty przyczyniające się do zapewnienia 

zintegrowanej przestrzeni wysokiej jakości będzie 

służyło osiągnięciu celu szczegółowego nr 2 w 

zakresie neutralności klimatycznej.   

W ramach TPSTWW planowane jest oparcie się na 

energetyce obywatelskiej oraz wsparcie 

przedsiębiorstw w zakresie OZE, co nie wyklucza 

zaproponowanych w uwadze działań:  

- projekty z zakresu poprawy efektywności 

energetycznej i wymiany źródeł ciepła na 

zeroemisyjne, a także zmniejszenia zasobo- i 

materiałochłonności procesów produkcyjnych 

przedsiębiorstwach, 

- wsparcie OZE w zakresie rozwoju energetyki 

obywatelskiej, w tym projekty parasolowe JST dla 

odbiorców z danego obszaru. 
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Nazwa 

organizacji 

Sekcja 

projektu 

TPSTWW 

Treść uwagi (propozycja zmiany) Uzasadnienie uwagi Robocze odniesienie do uwag 

54.  Gmina 

Brudzew 

2.4. W rodzajach planowanych operacji zasadnym jest 

uwzględnienie modernizacji 

elektroenergetycznych sieci przesyłowych.  

Osiągnięcie neutralności klimatycznej dzięki 

wsparciu OZE w zakresie rozwoju energetyki 

prosumenckiej, ale i inwestycji w OZE np. ze strony 

JST, nie będzie odpowiednio efektywne, a być 

może wręcz nie będzie możliwe bez modernizacji 

infrastruktury elektroenergetycznych sieci 

przesyłowych. 

W przypadku TPST nie jest planowane wsparcie 

tego typu inwestycji. Jednak należy również 

pamiętać o innych źródłach finansowania. W tym 

uwzględnimy taką możliwość z 2 czy 3 filara 

Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji.  

55.  Gmina 

Brudzew 

2.4. W rodzajach planowanych operacji zasadnym jest 

uwzględnienie rozbudowy modernizacji 

infrastruktury drogowej.  

 

Osiągnięcie sprawnie funkcjonującego i 

zdekarbonizowanego transportu publicznego 

zwiększającego mobilność mieszkańców, a także 

dostępność transportową rynku pracy i usług 

publicznych nie jest możliwa bez rozbudowy 

infrastruktury drogowej (ronda, lewoskręty) i 

budowy nowych połączeń aktywizujących tereny 

inwestycyjne i przemysłowe.  

W ramach FST nie jest planowane wsparcie 

infrastruktury drogowej. 

56.  Instytut 

„Strategie 

2050” 

2.4. - termomodernizacja głęboka budynków 

publicznych i mieszkalnych, w szczególności w 

zakresie ograniczania ubóstwa energetycznego, 

wraz z wymianą źródeł ciepła i instalacją urządzeń 

OZE czy podłączeniem do sieci 

ciepłowniczej/chłodniczej; 

- działania ograniczające zjawisko ubóstwa 

energetycznego;  

- doradztwo energetyczne dla mieszkańców; 

- wsparcie realizacji nowych budynków 

publicznych i mieszkaniowych w standardzie 

zeroenergetycznym. 

Brak konkretnych celów dla termomodernizacji 

może skutkować realizacją projektów, 

uniemożliwiających spełnienie docelowej 

neutralności klimatycznej i ograniczenia kosztów 

użytkowania mieszkań w grupie ubóstwa 

energetycznego do oczekiwanego poziomu. 

Doradztwo energetyczne powinno być dostępne 

dla wszystkich mieszkańców, a działania 

ograniczające ubóstwo powinny być realizowane 

niezależnie. 

Proponuje się zastąpienie nazewnictwa 

budownictwa pasywnego - nazwa własna, 

standardem zeroenergetycznym właściwym do 

stosowania dla budynków publicznych od roku 

2021. To nie czas na pilotaże to czas na wdrożenia i 

wsparcie. 

Zmodyfikowano zapis na „gruntowna 

termomodernizacja budynków publicznych 

i mieszkalnych…”. 

 

Rozdzielono działania ograniczające ubóstwo 

energetyczne od doradztwa energetycznego dla 

mieszkańców.  

 

Nie jest planowane wsparcie budowy nowych 

budynków ze środków FST poza projektami 

demonstracyjnymi.  

57.  Polska Zielona 

Sieć 

2.4. Dodać do Cel szczegółowy 1 – Budowa 

zeroemisyjnej … do Rodzaje planowanych 

operacji:  

Stworzenie we współpracy z pracodawcami, 

przedsiębiorcami listy potrzebnych nowych 

Przedsiębiorcy wiedzą o jakich kompetencjach 

potrzebują pracowników. Należy przedsiębiorców 

włączyć w proces budowy nowych kompetencji u 

pracowników tracących pracę. 

W pierwszym przypadku wskazane zadania w 

zakresie identyfikacji kompetencji należą do 

instytucji zajmujących się rynkiem pracy i w tym 

zakresie w odpowiednim czasie można się 

spodziewać odpowiednich działań. Ponadto 

należy pamiętać o działaniach już realizowanych 
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Nazwa 

organizacji 

Sekcja 

projektu 

TPSTWW 

Treść uwagi (propozycja zmiany) Uzasadnienie uwagi Robocze odniesienie do uwag 

kompetencji, których oni poszukują u 

pracowników;  

Stworzenie planu strategicznego dla regeneracji 

obszarów przekształcanych wskutek działalności 

przemysłowej – i popularyzacja planu wśród 

środowiska przedsiębiorców, tak by ich plany 

rozwoju uwzględniały plany regeneracji terenów 

z nastawieniem na wykorzystanie tych terenów. 

Przedsiębiorca zaplanuje nowy biznes, gdy będzie 

wiedział, jak regeneracja terenów będzie 

przebiegać i jak on może te tereny w przyszłości 

wykorzystać. Oczekuje faktów, na których może 

oprzeć swój biznesplan. 

jak np. coroczny Barometr Zawodów, który 

stanowi krótkookresowy szacunek 

zapotrzebowania na zawody określony na 

poziomie poszczególnych powiatów. 

W zakresie stworzenia planu strategicznego dla 

regeneracji obszarów przekształconych wskutek 

działalności przemysłowej przewidziano 

następujący typ operacji: „prace badawcze, 

inwentaryzacyjne i planistyczne w zakresie 

kierunków rekultywacji i zagospodarowania 

obszarów poprzemysłowych, w tym pogórniczych, 

oraz dotkniętych skutkami działalności kopalni”, 

który może stanowić odpowiedź za 

zasygnalizowany problem. Niemniej takim planem 

strategicznym w pewnym zakresie są Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego czy miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego.  

58.  Polska Zielona 

Sieć 

2.4. Dodać do Cel szczegółowy 3 – Aktywne 

społeczeństwo – Rodzaje planowanych operacji:  

Aktywizacja udziału przedsiębiorców w 

prezentowaniu potrzeb zatrudnienia i potrzeb 

realizacji innowacji. 

Przedsiębiorca tworzy nowe miejsca pracy. Sama 

świadomość potencjalnych pracowników o nowych 

zawodach, projektach nie wystarczy. Pracodawca 

musi mieć potrzebę biznesową, więc to od 

przedsiębiorcy oczekujemy inwestycji, projektów 

innowacyjnych i zatrudnienia, a więc to 

przedsiębiorca powinien być angażowany w każdy 

proces pomagający mu stworzyć te nowe miejsca 

pracy: szkolenia dla przedsiębiorców o tym, jak 

tworzyć innowacje, jak zdobywać fundusze na 

innowacje, jakie innowacje są związane z 

proklimatyczną strategią, jakie otrzyma wsparcie w 

tworzeniu nowych miejsc pracy – wyszkolonych 

pracowników; jakie dofinansowanie do stanowiska 

pracy dłuższe niż obecne, pomoc w promocji 

produktów i usług przedsiębiorstwa – pomoc w 

organizowaniu wystąpień na targach i 

konferencjach. 

Potrzeby przedsiębiorców zostaną spełnione w 

ramach zapisów Celu 1. 

59.  Polska Zielona 

Sieć 

2.4. „Współmałżonka”. Określenie „współmałżonka” jest bardzo 

zawężające, ponieważ nie wszystkie pary są w 

Zmodyfikowano na: (i ich 

współmałżonków/partnerów(ek)) 
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Nazwa 

organizacji 

Sekcja 

projektu 
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Treść uwagi (propozycja zmiany) Uzasadnienie uwagi Robocze odniesienie do uwag 

związku małżeńskim. Sugeruję zmianę na „osoby 

mieszkające we wspólnym gospodarstwie 

domowym”. 

60.  Polska Zielona 

Sieć 

2.4. Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu - 

dodać działania. 

Koniecznie trzeba dodać „ochrona istniejących 

parków i skwerów miejskich i wiejskich oraz 

zadrzewień przyulicznych”. 

Uwzględniono. 

61.  Fundacja 

Rozwój Tak - 

Odkrywki Nie 

2.4. „Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi 

przywrócenie pełnej wartości ekonomicznej i 

środowiskowej obszarom zdegradowanym oraz 

terenom, na które oddziałuje przemysł 

wydobywczy.” 

Ambitny cel, ale raczej mało realny. Proponuję: 

przywrócenie wartości (ekonomicznej i 

środowiskowej) możliwie zbliżonej lub 

równoważnej do ich wartości przed degradacją / 

dewastacją. 

Usunięto „pełnej”. Zaznaczyć należy, że w związku 

z ograniczoną liczbą znaków wstępu przed 

poszczególnymi typami operacji prawdopodobnie 

zostaną w ostatecznej wersji skrócone lub 

usunięte. Niemniej na potrzeby dyskusji z KE oraz 

stroną rządową zostaną przekazane szersze zapisy 

aby zobrazować planowane podejście.   

62.  Fundacja 

Rozwój Tak - 

Odkrywki Nie 

2.4. „zagospodarowanie terenów poprzemysłowych 

w tym pogórniczych w celu nadania im nowych 

funkcji, w tym na potrzeby rozwoju OZE, 

tworzenia terenów inwestycyjnych, 

turystycznych czy rekreacyjno-wypoczynkowych” 

należy dodać „lub w celu oddawania ich naturze, 

przywracania na nich walorów przyrodniczych”. 

Np. odkrywka Drzewce mieści się w całości na 

obszarze Natura 2000, głównie w kompleksie 

torfowisk „Bagna Kramskie”, który uległ przez to 

znacznej dewastacji i degradacji. 

Propozycja uzupełnienia pierwszego tiretu (nie 

drugiego): 

- rekultywacja, dekontaminacja i remediacja 

obszarów poprzemysłowych, w tym rekultywacja 

składowisk odpadów, m.in. w celu przywracania 

na nich walorów przyrodniczych. 

63.  Fundacja 

Rozwój Tak - 

Odkrywki Nie 

2.4. „powstanie i rozwój cyfrowych bazy danych o 

terenach poprzemysłowych wraz z 

inwentaryzacją i waloryzacją tych obszarów”. 

Brakuje działania zwiększającego wpływ 

mieszkańców i organizacji społecznych na sposób 

wykorzystania i kierunki rekultywacji tych terenów. 

Baza to pierwszy krok. Kolejny krok - dyskusja, 

partnerstwo, współdecydowanie. 

W części 2.2 dodano: 

„(premiowane będą projekty w przygotowaniu 

których uczestniczyć będzie społeczność lokalna)”. 

W zakresie przywołanego projektu informujemy, 

że prowadzone są rozmowy z MAP oraz GIG nad 

planowanym projektem z poziomu krajowego dot. 

powstania i rozwoju cyfrowych bazy danych o 

terenach poprzemysłowych regionów 

pogórniczych w kraju. W przypadku realizacji 

kompleksowego projektu z poziomu krajowego 

typ operacji w TPSTWW zostanie usunięty.  

64.  Fundacja 

Rozwój Tak - 

Odkrywki Nie 

2.4. Punkt „działania na rzecz adaptacji do zmian 

klimatu”. 

Ten punkt obejmuje tylko adaptację obszarów 

zurbanizowanych do zmian klimatu. Pominięto 

obszary wiejskie, w tym grunty rolne i leśne. 

Zapis punktu nie mówi, że dotyczy tylko obszarów 

miejskich. W punkcie tym wymienione są 

przykłady, które nie zamykają katalogu działań.  
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Nazwa 

organizacji 

Sekcja 

projektu 
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Treść uwagi (propozycja zmiany) Uzasadnienie uwagi Robocze odniesienie do uwag 

Prawdopodobnie wsparcie dla takich działań 

będzie w PROW czy EFRR, ale bardzo potrzebna jest 

edukacja w tym zakresie, żeby pokazać rolnikom, 

samorządowcom, że w WW trzeba gospodarować 

wodą bardzo oszczędnie i racjonalnie i dostosować 

wiele dziedzin życia i gospodarki do jej deficytów. 

Projekty w zakresie edukacji mieszczą się w 

zadaniu: 

„projekty skierowane do mieszkańców 

podnoszące, zwiększające wiedzę i świadomość 

w zakresie zielonej i sprawiedliwej transformacji, 

w tym podnoszenie świadomości w zakresie 

koncepcji śladu środowiskowego”. 

65.  Fundacja 

Rozwój Tak - 

Odkrywki Nie 

2.4. Punkt „projekty rewitalizacji zdegradowanych 

obszarów miejskich”. 

A zdegradowane działalnością wydobywczą i 

wieloletnimi zaniedbaniami obszary wiejskie? Wsie 

na skraju wyrobisk? Wsie skonfliktowane i 

podzielone między pracowników ZE PAK a resztę 

lokalnej społeczności, głównie ubogiej i 

wykluczonej? Wsie do połowy wywłaszczone i 

wyludnione, na wpół zlikwidowane? (np. przy 

samym zwałowisku Tomisławic, albo na skraju 

odkrywki Lubstów). 

Zmieniono na: „projekty rewitalizacji 

zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, 

w szczególności znajdujących się w strefie 

bezpośredniego oddziaływania przemysłu, w tym 

przemysłu wydobywczego”. 

Typ operacji będzie dyskutowany z KE i stroną 

rządową w zakresie możliwości wsparcia ze 

środków FST. 

66.  Fundacja 

Rozwój Tak - 

Odkrywki Nie 

2.4. Punkt „projekty z zakresu zachowania tożsamości 

kulturowej i dziedzictwa przemysłowego mające 

na celu aktywizację społeczną”. 

A tożsamość kulturowa i dziedzictwo mieszkańców 

gmin wiejskich (Wierzbinek, Kazimierz Biskupi itp.) 

gdzie znaczny odsetek pracuje w ZE PAK, ale 

kulturowo wywodzi się z rolnictwa? 

Zmieniono na: „projekty z zakresu zachowania 

tożsamości kulturowej i dziedzictwa, w tym 

dziedzictwa przemysłowego, mające na celu 

aktywizację społeczną”. 

Typ operacji będzie dyskutowany z KE i stroną 

rządową w zakresie możliwości wsparcia ze 

środków FST. 

67.  Fundacja 

Instytut 

Zielonej 

Przyszłości 

2.4. Rekomenduję usunięcie z fragmentu „Rodzaje 

planowanych operacji” dla celu szczegółowego 1. 

tytułu projektu „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji 

oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy 

Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-

Adamów-Konin w procesie transformacji”.  

Na etapie przygotowania Terytorialnego Planu 

Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski 

Wschodniej nie jest przesądzone, że niniejszy 

projekt otrzyma finansowanie lub będzie możliwy 

do zrealizowania. Dodatkowo nie jest wykluczone, 

że na etapie prac nad dokumentem i procesem 

wpłyną kolejne propozycje realizacji operacji 

związanych z gospodarką lokalną i wsparciem 

pracowników, co przy takim zapisie wyklucza 

możliwość ich realizacji. Warto także wskazać, że w 

innych częściach rozdziału nie uwzględnia się na 

takim poziomie szczegółowości konkretnych 

projektów do zrealizowania, a jedynie zakłada się 

„otwarty koszyk” celów i działań, które powinny 

Uwzględniono. Ze względu na ograniczoną liczbę 

znaków oraz zgodnie z wymogami rozporządzenia 

ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji ograniczono się do podania 

rodzajów planowanych operacji a nie konkretnych 

projektów.  
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Nazwa 

organizacji 

Sekcja 

projektu 

TPSTWW 

Treść uwagi (propozycja zmiany) Uzasadnienie uwagi Robocze odniesienie do uwag 

zostać zrealizowane. W mojej opinii więc 

wskazanie w tym fragmencie konkretnego projektu 

jest zbyt daleko idącym zawężeniem. 

Rekomenduję, aby punkt zawierał ogólną listę 

celów związanych z wyzwaniami pracowniczymi.  

68.  Instytut 

Zielonej 

Przyszłości 

2.4. Rekomenduję dodanie do części „Wsparcie 

inwestycji produkcyjnych dużych 

przedsiębiorstw” uwagę, że nie jest to lista 

zamknięta i że na dalszych etapach działań mogą 

pojawić się kolejne propozycje. 

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji na 

tym etapie w mojej ocenie nie powinien jeszcze 

zamykać możliwości zgłaszania kolejnych 

projektów i pomysłów na konkretne realizacje, 

dlatego uważam, że informacja o „otwartej liście” 

jest kluczowa w tym punkcie. 

Na obecnym etapie można taki zapis dodać, 

jednak przygotowując dokument do przeslania 

systemem informatycznym do KE zapis zostanie 

usunięty ze względu na ograniczoną liczbę 

znaków.  

Ponadto informujemy, że Spółka wystąpiła do 

wszystkich dużych przedsiębiorców 

zidentyfikowanych na obszarze subregionu 

konińskiego z możliwością pozyskania środków z 

FST na inwestycje produkcyjne.  

69.  WWF Polska 2.4. Uwaga techniczna: dodanie śródtytułów 

pokazujących tematyczny zakres kolejnych 

punktów, tych zaczynających się od myślnika w 

„rodzajach planowanych operacji”. 

Zwiększenie klarowności tekstu. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w 

ostatecznej wersji wysyłanej do KE zostaną 

prawdopodobnie same śródtytuły – bez opisów 

przed planowanymi operacjami.  

70.  WWF Polska 2.4. Rodzaje planowanych operacji: Brak działań 

bezpośrednio związanych z Gospodarką Obiegu 

Zamkniętego. 

Potrzeba rozwoju GOZ jest w planie zauważona, 

jednak powinny iść za nią konkretne działania w 

obszarze planowanych operacji, jak i w kryteriach 

wyboru projektów/wskaźnikach 

produktów/rezultatów. 

Dodano typ operacji: „upowszechnienie 

gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym 

zmniejszenie zasobo- i materiałochłonności 

procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach 

czy tworzenie punktów napraw i przygotowania 

produktów do ponownego użycia”. 

71.  WWF Polska 2.4. Uwaga ogólna: spójność działań docelowo 

finansowanych poprzez FST z pozostałymi 

funduszami unijnymi/krajowymi (optymalizacja 

źródeł finansowania np. w przypadku: - 

przygotowania terenów inwestycyjnych; - 

wsparcia rozwoju elektronicznych usług 

publicznych oraz zwiększenie dostępu m.in. 

przedsiębiorców do tych usług). 

TPST musi brać pod uwagę możliwość finansowania 

części działań z innych źródeł niż FST. Należy 

upewnić się, że niektóre planowane operacje nie 

mogą być finansowane np. z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego lub innych źródeł 

finansowania, do których potencjalnie się 

kwalifikują. Na konieczność takiej optymalizacji 

zwracał uwagę m.in. Europejski Trybunał 

Obrachunkowy. 

TPST bierze pod uwagę możliwość finansowania 

działań niezbędnych dla przeprowadzenia ST z 

innych programów co zostało opisane w części 

dot. synergii i komplementarności. 

W związku z tym, że zakres interwencji FST, EFRR i 

EFS+ jest ze sobą zbieżny, stosowane będą 

mechanizmy uzgodnieniowe, weryfikacyjne 

i kontrolne w celu uniknięcia podwójnego 

finansowania.  
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Planowana jest ponadto dyskusja/negocjacje z KE 

co do ostatecznego zakresu wsparcia z FST. W 

przypadku braku możliwości wsparcia niektórych 

obszarów z pola interwencji zaproponowanego do 

FST podjęte zostaną starania o możliwość 

wsparcia z II lub III filara MST. 

72.  WWF Polska 2.4. Doprecyzowanie sformułowania: 

przeciwdziałanie wykluczeniu kobiet na rynku 

pracy poprzez zwiększenie dostępu do usług 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

TPST powinien w jasny sposób wskazywać, jak ma 

zamiar zapobiegać nierównościom m.in. 

wykluczaniu kobiet z rynku pracy. 

Uwzględniono. 

73.  WWF Polska 2.4. Uwaga ogólna: w tej sekcji (w kryteriach wyboru 

projektów) powinna się znaleźć obszerna lista 

działań szkodliwych w celu zapobiegania im lub 

określenie wymiernej zasady zrównoważonego 

rozwoju lub przewidzenie zastosowanie 

taksonomii UE do wszystkich inwestycji. 

Lista tego rodzaju pozwoli zapobiegać 

przeznaczaniu środków na wsparcie 

sektorów/działań stojących w sprzeczności z 

zasadą ostrożności (do-no-harm principle) 

kluczową z punktu widzenia europejskiego prawa 

klimatycznego i środowiskowego. 

Rozdział 2.4 nie dotyczy kryteriów wyboru 

projektów lecz typów operacji. Działania na które 

nie można przeznaczyć środków są wymienione w 

rozporządzeniu FST.  

74.   WWF Polska 2.4. Dodanie kryteriów wyboru projektów 

pozwalających na priorytetyzację tych, których 

celem jest poprawa wskaźników środowiskowych 

i różnorodności biologicznej. 

Plan nie zawiera kryteria wyboru projektów 

pozwalających na priorytetyzację tych, których 

celem jest poprawa wskaźników środowiskowych i 

różnorodności biologicznej – są to działania, które 

w ramach TPST powinny zostać podjęte. 

Uwaga zostanie wzięta pod uwagę przy tworzeniu 

dokumentów wykonawczych do Planu. 

75.   WWF Polska 2.4. Utworzenie osobnej kategorii dla operacji 

dotyczących poprawy jakości życia rozproszonych 

między różnymi celami (np. cel szczegółowy 2: 

zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, w 

tym pogórniczych w celu nadania im nowych 

funkcji, w tym na potrzeby rozwoju instalacji OZE, 

tworzenia terenów inwestycyjnych, 

turystycznych czy rekreacyjno-wypoczynkowych, 

cel szczegółowy 3: w zakresie koncepcji śladu 

wodnego i węglowego; projekty rewitalizacji 

zdegradowanych obszarów miejskich; projekty 

służące poprawie jakości i efektywności usług 

społecznych w środowisku). 

Plan przedstawia pomysł na to, jak podnosić jakość 

życia mieszkańców (np. w punkcie wymienionym 

obok), nie ma jednak spójnej wizji i definicji 

odnoszącej się do tego zagadnienia. Docelowo plan 

powinien identyfikować potencjalne zmiany jakości 

życia wynikające z transformacji i dedykować na 

ten cel środki (co w dużej mierze robi), aby zaradzić 

negatywnym zjawiskom, takim jak problemy z 

jakością powietrza i wody. Powinien także określać 

środki mające na celu poprawę jakości życia, takie 

jak tworzenie przestrzeni rekreacyjnych i 

zwalczanie korupcji. 

Bardzo dobrze, że plan zawiera obecnie wskaźniki 

rezultatów odnoszące się do jakości życia, należy 

jednak rozważyć ich poszerzenie. 

Spójna wizja ujęta została w Koncepcji 

sprawiedliwej transformacji WW. W zakresie 

rozdziału 2.4 ujęto typy operacji, które planowane 

są do wsparcia ze środków FST.  

W sekcji 2.2. dodano: Przewiduje się możliwość 

realizacji działań zintegrowanych polegających 

na integracji w ramach projektów różnych 

aspektów społecznych, gospodarczych 

czy przestrzennych będących źródłem synergii. 
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76.  WWF Polska  2.4. Punkt „odbudowa oraz zwiększanie zasobów 

wodnych WW” należy uzupełnić o takie 

zagadnienia jak: 

- wykaszania i odkrzaczania objętych sukcesją 

mokradeł i jezior, 

- rekultywację jak największej powierzchni 

gruntów pokopalnianych w kierunku leśnym, z 

wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew oraz 

odtwarzanie zróżnicowanej rzeźby terenu 

bogatej w zagłębienia, 

- przyspieszenie odbudowy materii organicznej w 

glebie, m.in. poprzez wykorzystanie odpadów 

roślinnych pochodzenia rolniczego, odpadów 

drzewnych (np. z zabiegów odkrzaczania), 

osadów ściekowych, 

- maksymalne ograniczenie powierzchni 

zbiorników powyrobiskowych, w celu 

ograniczenia parowania z lustra wody. Należy 

przy tym mieć na uwadze równoczesną 

rekultywację w kierunku wodnym wyrobisk w 

ramach KWB Bełchatów, która znajduje się 

również w zlewni Warty i będzie zasilana wodą z 

tej rzeki. 

Przywracanie właściwych stosunków wodnych 

wiąże się z koniecznością pilnego podjęcia 

wskazanych działań ochrony czynnej. 

W przypadku pierwszego i drugiego tiretu w 

uwadze w projekcie TPSTWW mamy ujęty typ 

operacji: ochrona i odtwarzanie siedlisk 

przyrodniczych, w tym obszarów podmokłych; 

niemniej jeden z typów projektów planu 

uzupełniono o rekultywację w kierunku leśnym 

jako jednego z kierunków: 

- rekultywacja, dekontaminacja i remediacja 

obszarów poprzemysłowych, w tym rekultywacja 

składowisk odpadów, m.in. w celu przywracania 

na nich walorów przyrodniczych i zwiększania 

lesistości, 

- w przypadku 3 tiretu propozycje wydają się być 

zbyt szczegółowe na potrzeby zapisów TPSTWW. 

W przypadku osadów ściekowych istnieje ryzyko, 

że zanieczyszczenia gleby, a w dalszej kolejności 

akwenów i rzek. Zwłaszcza ten pomysł z osadami 

pościekowymi w pobliżu linii brzegowej zasługuje 

na medal. 

Odnośnie Bełchatowa to zgodnie z założeniami 

Wód Polskich do czasu zalewania Bełchatowa 

działania w Wielkopolsce Wschodniej powinny 

zostać zakończone. 

77.  WWF Polska  2.4. Wymienienie jako celu (Cel Szczegółowy 3): 

rozwoju kapitału społecznego rozumianego jako 

zaangażowanie mieszkańców w sprawy regionu, 

oraz uwzględnienie rozwoju tego kapitału we 

wskaźnikach (np. ilość NGO), 

aktywizację młodzieży i projekty wyrównujące 

szanse grup wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem (seniorzy, kobiety, osoby z 

niepełnosprawnościami), 

doprecyzowanie punktu: działania w obszarze 

włączenia społecznego osób dotkniętych 

Rozwój kapitału społecznego jest istotny z punktu 

widzenia aktywizacji społecznej, tym samym 

powinien zostać dodany do TPST. Pozostałe 

projekty również powinny znaleźć się w planie tak, 

aby spełniał on swoje zadanie przeciwdziałania 

nierównościom społecznym oraz ewentualnym 

negatywnym skutkom transformacji. 

Punkt z TPSTWW doprecyzowany jest w Koncepcji 

sprawiedliwej transformacji WW, zatem nie ma 

potrzeby jego uszczegóławiania w Planie, w 

szczególności w zakresie tiretu drugiego ujętego w 

uwadze. Ponadto prowadzone są działania 

wspólnie z ROPS w Poznaniu w celu wypracowania 

kompleksowego projektu w tym zakresie.  

W przypadku pierwszego tiretu dodano nowy typ 

projektu „działania zwiększające aktywność i 

współpracę mieszkańców na rzecz rozwoju 

lokalnego i subregionu”, który będzie elementem 
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transformacją w kierunku neutralności 

klimatycznej. 

dyskusji ze stroną rządową i KE odnośnie 

możliwości wsparcia z FST.  

78.  WWF Polska  2.4. Uwaga ogólna: poza synergią ze środkami 

unijnymi i krajowymi należy również pamiętać o 

uwzględnieniu w TPST prywatnych źródeł 

finansowania. 

 Bierzemy to pod uwagę, jednak rozporządzenie 

jasno określa synergię z jakimi środkami 

finansowymi należy opisać. 

79.  Instytut 

„Strategie 

2050” 

2.5. „Budynki publiczne o ulepszonej charakterystyce 

energetycznej”. 

Budynki publiczne o poprawionej charakterystyce 

energetycznej o min. 50 % wyrażonej w EP. 

„Mieszkania o podwyższonej sprawności 

energetycznej”. 

Mieszkania i domy o zmniejszonej emisji o min. 

50% i kosztach użytkowania. 

Konieczne jest określenie czytelnego wskaźnika bez 

realizacji nieprowadzącej do efektywnego 

podejścia do (EE). 

Wskaźniki będą zgodne z rozporządzeniami 

unijnymi dla perspektywy 2021-2027 i Wspólnej 

Liście Wskaźników Kluczowych opracowywanej 

obecnie na poziomie krajowym. Ponadto w TPST 

ostatecznie umieszczone zostaną tylko wskaźniki 

specyficzne.  

80.  Instytut 

„Strategie 

2050” 

2.5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu. 

Liczba osób w grupie ubóstwa energetycznego 

zgodnie z definicją IBS. 

Brak wskaźnika dotyczącego bezpośredniego 

wsparcia grupy ubóstwa energetycznego. 

Wskaźniki będą zgodne z rozporządzeniami 

unijnymi dla perspektywy 2021-2027 i Wspólnej 

Liście Wskaźników Kluczowych opracowywanej 

obecnie na poziomie krajowym. Ponadto w TPST 

ostatecznie umieszczone zostaną tylko wskaźniki 

specyficzne. 

81.  Starostwo 

Powiatowe w 

Słupcy 

2.5. Dokładnie uściślić czy wskaźniki dotyczą tylko 

zadań realizowanych w ramach Terytorialnego 

Plany Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski 

Wschodniej, czy wszystkich zadań realizowanych 

na danym terenie. 

Brak uściślenia rodzi niebezpieczeństwo różnego 

sposobu naliczania wskaźników. 

Wskaźniki będą zgodne z rozporządzeniami 

unijnymi dla perspektywy 2021-2027 i Wspólnej 

Liście Wskaźników Kluczowych opracowywanej 

obecnie na poziomie krajowym. Ponadto w TPST 

ostatecznie umieszczone zostaną tylko wskaźniki 

specyficzne. 

82.  Starostwo 

Powiatowe w 

Słupcy 

2.5. Dokładne uściślenie kto będzie mógł być 

beneficjentem programu. 

Na przykład: 

Czy każdy, czy tylko określone grupy,  

Czy tylko podmioty działające na ternie WW, czy 

podmioty dające zatrudnienie osobą z WW, czy też 

podmioty wpływające na zmiany opisane w 

Zgodnie z projektem rozporządzenia w TPSTWW 

nie przewidziano miejsca na wymienienie 

rodzajów beneficjentów. Typy beneficjentów 

zostaną uwzględnione w programie operacyjnym. 
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programie niezależnie od miejsca ich prowadzenia 

(np. melioracje w powiecie mogileńskim). 

83.  Urząd Miejski 

w Koninie 

3.3. Beneficjenci: 

- Jednostki Samorządu Terytorialnego i jednostki 

organizacyjne, 

- Przedsiębiorcy/ Spółki, 

- Organizacje pozarządowe. 

Warto już na etapie tworzenia planu określić, jakie 

podmioty będą mogły starać się o środki z 

Sprawiedliwej Transformacji.  

Zgodnie z projektem rozporządzenia w TPSTWW 

nie przewidziano miejsca na wymienienie 

rodzajów beneficjentów. Typy beneficjentów 

zostaną uwzględnione w programie operacyjnym.  

84.  Instytut 

„Strategie 

2050” 

uwaga 

ogólna 

W wyniku transformacji, przed wpłynięciem 

środków, cześć osób straci pracę, a poprzez to 

zdolność do aktywizacji kapitału własnego, za 

sprawą utraty bankowej zdolności kredytowej.  

Część gmin straci dochody z działalności firm, co 

zwiększy udział zadłużenia i uniemożliwi udział w 

dofinansowaniu wkładu własnego projektów.   

Uderzy to w największym stopniu w beneficjentów 

programów rządowych, m.in. Czyste Powietrze, 

gdzie wykazuje się dochody za ostatni rok. Osoby te 

zapewne będą musiały wykazać dopiero po roku 

zmniejszenie dochodów rodzinnych lub 

długotrwałe bezrobocie, by tak, jak to jest obecnie 

w programach wsparcia społecznego, skorzystać ze 

wsparcia programowego. Wyklucza to także osoby 

radzące sobie z kryzysem COVID w szarej strefie. W 

strategii brak analizy tego problemu.   

Uwaga nie dotyczy TPSTWW lecz programów 

rządowych, m.in. Czyste Powietrze. 

85.  Instytut 

„Strategie 

2050” 

uwaga 

ogólna 

Zarówno w treści, jak i we wskaźnikach brakuje 

spójności ze „Strategią na rzecz neutralności 

klimatycznej Wschodniej Wielkopolski”.  

Brak czytelnej definicji neutralności klimatycznej i 

docelowych wskaźników na rok 2040. 

Przedstawione wskaźniki w obu strategiach są 

niespójne zarówno w zakresie ograniczenia emisji 

jak i efektywności energetycznej. Dokument 

„Strategia na rzecz neutralności klimatycznej 

Wschodniej Wielkopolski” należy traktować jako 

nadrzędny w stosunku do TPSTWW. 

Wskaźniki w obu dokumentach nie będą ze sobą 

spójne. Strategia na rzecz neutralności 

klimatycznej opiera się na wskaźnikach ze 

statystyki publicznej, natomiast Plan opiera się na 

wskaźnikach ujętych w projektach rozporządzeń 

unijnych pod perspektywę 2021-2027.  

86.  Instytut 

„Strategie 

2050” 

uwaga 

ogólna  

Istotnym instrumentem finansowym 

zachęcającym do budowy dużych zakładów pracy 

w Koninie powinien być grant, który uzupełni 

pakiet zwolnień i zachęt istniejących dzisiaj (tj. 

zwolnienia z PIT i CIT, zwolnienia z podatku od 

nieruchomości, inwestycyjne granty rządowe) - 

na zasadach specjalnych stref ekonomicznych.  

Istotnym elementem, który należałoby wzmocnić 

w ramach TPSTWW, jest uzbrojenie istniejących 

dużych terenów inwestycyjnych oraz 

doprowadzenie niezbędnych dla nowoczesnego 

przemysłu mediów. 

Na terenie Konina i Powiatu Konińskiego znajdują 

się duże działki inwestycyjne o powierzchni od 50 

ha do 150 ha które wymagają uregulowania stanu 

własnościowego - najczęściej należą do Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i są dzierżawione 

obecnie pod rolników. Stanowią one tymczasem 

duży potencjał inwestycyjny. Krajowy Plan 

Odbudowy zakłada finansowanie uzbrojenia 

terenów inwestycyjnych należących do Specjalnych 

Stref Ekonomicznych. Na poziomie TPSTWW 

powinno zostać finansowanie na zakup przez 

samorządy tych terenów od KOWRU, po to, aby 

móc z KPO wspólnie z Łódzką Strefą Ekonomiczną 

aplikować do KPO o uzbrojenie terenów. 

W projekcie TPSTWW ujęty jest typ operacji dot. 

uzbrajania terenów inwestycyjnych, który będzie 

elementem dyskusji z KE i stroną rządową 

odnośnie możliwości wsparcia ze środków FST.  

 


