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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej udzielam odpowiedzi na oświadczenie BPS/043-17-607/20, Pana Senatora Krzysztofa 

Kwiatkowskiego złożone w dniu 28 października 2020 roku w sprawie pomocy finansowej dla zagłębia 

bełchatowskiego, planowanego uruchomienia nowego pola wydobywczego węgla brunatnego w gminie 

Złoczew oraz planowanych inwestycji kopalni i elektrowni Bełchatów.

W nadchodzącym budżecie UE, przewidzianym na lata 2021 – 2027, działania w dziedzinie 

klimatu będą stanowić jeden z głównych nurtów polityki unijnej, dlatego UE planuje przekazać na ten 

cel aż 30% wydatków budżetowych. Stanowi to ogromną szansę dla wszystkich regionów węglowych 

w Polsce i należy dążyć do tego, aby środki zostały skutecznie i racjonalnie wykorzystane 

na przeprowadzenie transformacji energetycznej.

Wszystkie regiony związane z przemysłem wydobywczym utworzą tzw. regionalne plany 

sprawiedliwej transformacji, co spowoduje, że transformacja będzie miała charakter stopniowy 

i ewolucyjny, a działania podejmowane na terenach węglowych będą przemyślane i w odpowiedni 

sposób zaplanowane.

Rząd RP (Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) współpracuje 

z przedstawicielami polskich regionów węglowych oraz Komisją Europejską w zakresie przygotowania 

przez regiony węglowe planów sprawiedliwej transformacji, w których mają zostać zawarte 

m.in. projekty przyczyniające się do dywersyfikacji gospodarczo-energetycznej tych obszarów. 

Na poziomie centralnym utworzony został specjalny zespół ds. opracowania planów sprawiedliwej 

transformacji, w skład którego wchodzą wszyscy wyżej wymienieni interesariusze. 

Prace w ramach zespołu zostały podzielone w ten sposób, aby to regiony odpowiadały 

za przygotowanie projektów planów transformacji, przy wsparciu i współpracy strony rządowej. 

Przedstawiciele władzy lokalnej znajdują się najbliżej zagadnień i problemów występujących w regionie 

oraz najbliżej ludzi, a tym samym mogą dostosować plan transformacji do niezbędnych i pilnych potrzeb 

powstałych przy transformacji na energetykę niskoemisyjną oraz przy przeprowadzaniu dywersyfikacji 

gospodarczej. 
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Mając powyższe na uwadze niezwykle ważna jest współpraca pomiędzy stroną rządową, jak 

i samorządową, aby wspólnymi siłami, poprzez przygotowanie odpowiednich projektów i planów 

transformacji, móc w jak największym stopniu skorzystać z możliwości i środków finansowych, które 

oferują programy UE na ochronę pracowników i miejsc pracy w regionach szczególnie narażonych 

na negatywne skutki transformacji oraz przyczyniające się do dywersyfikacji gospodarczej terenów 

wydobywczych.

 W przypadku województwa łódzkiego, przy Marszałku Województwa powołany został specjalny 

zespół regionalny zrzeszający przedstawicieli związków zawodowych, spółek Grupy Kapitałowej PGE, 

jednostek naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych oraz administracji rządowej, który ma na 

celu wypracowanie regionalnego planu transformacji oraz projektów przyczyniających się 

do dywersyfikacji gospodarczej regionu.

Jednocześnie, z informacji przedłożonych przez spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

wynika, że Grupa Kapitałowa PGE niezależnie pracuje nad projektem „Sprawiedliwej transformacji 

Kompleksu Bełchatów”, na którego realizacje szacunkowe nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 2,5 mld zł. 

Region stanie się miejscem realizacji inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Plan inwestycyjny obejmuje trzy najważniejsze inicjatywy tj. Instalację Termicznego 

Przetwarzania z Odzyskiem Energii - ok. 180 tys. ton odpadów komunalnych, farmy słoneczne o mocy 

do 500 MW, farmy wiatrowe o mocy ok. 100 MW. Każda z tych inwestycji to miejsca pracy przy jej 

budowie i późniejszej obsłudze.

Tym samym Elektrownia Bełchatów nie zostanie zmarginalizowana, lecz będzie kluczowym 

elementem zapewniającym bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w perspektywie 

długoterminowej.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Artur Soboń
sekretarz stanu
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