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przygotowała: Katarzyna Pietrzak 

 

Raport krajowy – Polska 

 

Raport krajowy dla Polski przygotowano w ramach realizacji projektu pn. Współczesne 

wyzwania partycypacji pracowniczej. Jego treść odzwierciedla przyjętą w projekcie 

metodologię opracowaną w celu osiągnięcia rezultatów projektu. Raport zawiera 

informacje pozwalające na zobrazowanie aktualnej sytuacji w Polsce pod kątem kondycji 

partycypacji pracowniczej i możliwości jej wzmocnienia na rzecz wdrażania 

Europejskiego Zielonego Ładu z uwzględnieniem wystąpienia pandemii COVID-19. 

W Raporcie przedstawiono w szczególności następujące informacje i wnioski dotyczące: 

 oceny dialogu społecznego w zakresie polityki gospodarczej, w tym wdrażania 

Europejskiego Zielonego Ładu,   

 poziomu partycypacji pracowników w zarządzaniu w Polsce, 

 uwarunkowań krajowych realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, 

 analizy SWOT (wskazanie na mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia) realizacji 

celów Europejskiego Zielonego Ładu (w tym sprawiedliwej transformacji (ang. just 

transistion)) w Polsce z uwzględnieniem kontekstu wystąpienia pandemii COVID-19, 

 stanowisk partnerów społecznych i rządu w sprawie sprawiedliwej transformacji, 

 wniosków i rekomendacji w zakresie realizacji polityki klimatycznej i zwiększenia 

partycypacji pracowniczej w ramach tego procesu, 

 przykłady kooperacji partnerów społecznych w zakresie wdrażania rozwiązań 

związanych z celami Europejskiego Zielonego Ładu. 

 

Ocena dialogu społecznego w sprawie polityki gospodarczej, w tym wdrażania 

Europejskiego Zielonego Ładu.   

Oddziaływanie dialogu społecznego na politykę państwa jest ograniczone. Z jednej strony 

wynika to z osłabiającej się kondycji dialogu społecznego w Polsce, niechęci strony 

rządowej do prowadzenia dialogu społecznego, w tym realizacji konsultacji społecznych, 

oraz wieloletniej dominacji neoliberalnej metody zarządzania gospodarką. Marginalizuje 

ona w praktyce postulaty propracownicze wysuwane przez związki zawodowe na rzecz 

interesu biznesu. Z drugiej strony, na kondycję dialogu społecznego wpływa poziom 

uzwiązkowienia oraz zrzeszenia pracodawców w organizacjach pracodawców. Rola 

dialogu społecznego w zarządzaniu procesami gospodarczymi zależy generalnie od 
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postawy strony rządowej wobec tej formy sprawowania władzy. Przy czym strona 

rządowa, co warto podkreślić, ma konstytucyjny obowiązek prowadzenia dialogu 

społecznego. Zarówno przedstawiciele organizacji pracodawców jak i związków 

zawodowych krytycznie oceniają stan dialogu społecznego w kraju, w szczególności z 

uwagi na niską jakość realizacji obowiązku konsultacji społecznych przez instytucje 

publiczne oraz brak negocjacji przy podejmowaniu decyzji w sprawach kluczowych dla 

gospodarki i społeczeństwa. Polityka państwa nie jest w praktyce przedmiotem 

pogłębionej debaty – ocena ta dotyczy także transformacji klimatycznej. Zmiany prawa są 

częste i zaskakują jego odbiorców. Mimo powyższych zastrzeżeń, rola związków 

zawodowych i organizacji pracodawców w kształtowaniu krajowej polityki gospodarczej 

jest widoczna. Wynika to z ich aktywności, poziomu eksperckiego oraz, w przypadku 

niektórych związków zawodowych, dobrych relacji ze stroną rządową.  

W 2018 r.1 w związkach zawodowych było zrzeszonych około 1,6 mln członków, co 

stanowiło około 11% pracujących i około 19% pracowników przedsiębiorstw 

zatrudniających powyżej 9 osób. Według OECD odsetek pracowników zrzeszonych w 

związkach zawodowych wynosi 12,4%. To mniej niż średnia dla państw OECD (16,1%). 

Ponadto, związki zawodowe są postrzegane jako nieprzynależne do liberalnej gospodarki 

a edukacja w zakresie praw pracowniczych i dialogu społecznego nie istnieje. Polska 

charakteryzuje się również niskim zaufaniem społecznym, co ogranicza zdolność 

współdziałania i aktywności społecznej, w tym do tworzenia związków zawodowych. 

Organizacje związkowe nie są również tworzone z uwagi na relację pracodawca-

pracownik w praktyce, w której pracodawca często nadmiernie wykorzystuje swoją 

silniejszą pozycję i nie tworzy przestrzeni do partycypacji pracowniczej. 

Układami zbiorowymi pracy było objętych około 14,7% pracowników, przy średniej dla 

OECD wynoszącej 32,2%. Poziom zrzeszania się w związkach zawodowych obniża się od 

lat. Z informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że obecnie rejestrze 

układów zbiorowych pracy zarejestrowanych jest jedynie 61 układów, do których 

zawarto 197 protokołów dodatkowych. Liczba układów zbiorowych pracy częściowo 

wynika ze struktury gospodarki, w której dominują mikroprzedsiębiorstwa, rozwoju 

sektora usług i powstawania przedsiębiorstw w nowych sektorach, w których rzadko są 

tworzone związki zawodowe.  

Również przedsiębiorcy niechętnie zrzeszają się w organizacjach pracodawców, przez co 

związki zawodowe nie mają reprezentatywnej strony do zawierania układów zbiorowych 

pracy. W 2018 r. było 4 tys. aktywnych organizacji pracodawców, które zrzeszały 19,1 tys. 

członków. Związki zawodowe i organizacje pracodawców działają w nieco innych 

regionach kraju i branżach. Organizacje pracodawców najczęściej zlokalizowane są w 

województwie mazowieckim, natomiast związki zawodowe częściej swoje siedziby mają 

w województwie śląskim. Największa liczba osób zrzeszonych w związkach zawodowych 

pracuje w edukacji, administracji publicznej i obronie narodowej. Istotny udział w 

strukturze członkostwa w związkach zawodowych mają też osoby zatrudnione w 
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przetwórstwie przemysłowym oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Z kolei blisko 

co piąta organizacja pracodawców deklaruje, że główną branżą działalności jej członków 

była opieka zdrowotna i pomoc społeczna a następnie przetwórstwo przemysłowe, usługi 

oraz handel.  

 

W Polsce dialog społeczny może być realizowany na poziomie zakładowym, 

ponadzakładowym i krajowym. Na poziomie krajowym działa Rada Dialogu Społecznego, 

która stanowi przestrzeń trójstronnego dialogu - między reprezentatywnymi związkami 

zawodowymi, organizacjami pracodawców i stroną rządową. Celem działania Rady jest 

prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego 

oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej a także 

realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków 

zatrudnienia. Rada ma zadanie działać na rzecz poprawy jakości formułowania i 

wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich 

społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i 

regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej. Jak 

wynika z powyższych ustawowych celów działania Rady Dialogu Społecznego może i 

powinna być zatem przestrzenią dialogu w sprawie transformacji klimatycznej, w 

szczególności wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. Pozwalają na to regulacje 

prawne, dające podstawę do wypracowania dobrych praktyk.  

W ostatnim czasie, Rada Dialogu Społecznego nie pełni roli instytucji, w której 

realizowany jest dialog społeczny w jego definicyjnym znaczeniu, w tym w zakresie 

transformacji klimatycznej. W Radzie najczęściej następuje prezentacja informacji o 

przygotowywanych przez stronę rządową dokumentach a strona społeczna ma wówczas 

możliwość przedstawienia stanowiska w tej sprawie. Nie następują negocjacje i wspólne 

uzgodnienia. Rola Rady osłabia się od dłuższego czasu, często nie są z tą instytucją 

konsultowane projekty ustaw kluczowe dla pracowników i przedsiębiorców. Nie są 

praktycznie zawierane uchwały trójstronne (wspólne stanowiska związków 

zawodowych, organizacji pracodawców i strony rządowej), bardzo rzadko dwustronne 

(między związkami zawodowymi a organizacjami pracodawców). Te uchwały, które 

zostały przyjęte, są realizowane rzadko. Powyższa sytuacja nie stanowi to pozytywnego 

środowiska do wypracowania społecznego konsensusu w sprawie sprawiedliwej 

społecznie transformacji klimatycznej. 

Na poziomie województw (jednostek podziału terytorialnego kraju) działają 

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego. W województwach, które będą najsilniej 

dotknięte procesem transformacji, Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego mogą i 

powinny odegrać istotną rolę w uzgadnianiu sprawiedliwych społecznie rozwiązań w 

ramach sprawiedliwej społecznie transformacji klimatycznej i monitorować ten proces.  

Dialog społeczny może być prowadzony również w Trójstronnych Zespołach 

Branżowych. Zespoły, z różnym powodzeniem, są miejscem dialogu m.in. w sprawach 

górnictwa, poszczególnych gałęzi przemysłu (np. chemicznego, stoczniowego) oraz 

transportu (morskiego, lotniczego). Mogą zatem być miejscem uzgadniania szczegółów 
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transformacji klimatycznej przez partnerów społecznych. Zespół Trójstronny do spraw 

Bezpieczeństwa Socjalnego Górników był np. w przeszłości miejscem dialogu w sprawie 

m.in. dokumentów strategicznych dotyczących transformacji sektora węgla kamiennego.  

Forum dialogu w sprawach rynku pracy między związkami zawodowymi, pracodawcami 

oraz przedstawicielami samorządów stanowi także Rada Rynku Pracy i powiatowe rady 

rynku pracy, których zadaniem jest m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do 

pełnego zatrudnienia. 

 

Kluczowe w ostatnim czasie uzgodnienie (Umowa społeczna w sprawie transformacji 

sektora węgla kamiennego i wybranych procesów transformacji województwa śląskiego), 

zostało wypracowane poza Radą Dialogu Społecznego. Porozumienie było następstwem i 

jednym z warunków przyjętego we wrześniu 2020 r. porozumienia między 

Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu Śląsko-

Dąbrowskiego ze stroną rządową, który kończył protest związków zawodowych branży 

górnictwa węgla kamiennego. Komitet wznowił działania w związku z pogorszeniem 

kondycji niektórych kopalń oraz niepokojącymi informacjami dotyczącymi przyszłej 

polityki klimatycznej zawartymi w rządowym projekcie dokumentu Polityka 

energetyczna Polski do 2040 r. Dokument związki zawodowe odrzuciły, ponieważ zakładał 

szybkie tempo zamykania kopalń i nie przedstawiał społecznych aspektów tego procesu. 

W wyniku negocjacji związków zawodowych, strony rządowej samorządowej i władz 

kopalń węgla kamiennego osiągnięto porozumienie kończące wyżej wskazany protest, w 

treści którego zawarto zobowiązanie do wypracowania umowy społecznej w sprawie 

transformacji górnictwa węgla kamiennego. Ponadto, górnicy i pracownicy przeróbki 

mechanicznej węgla otrzymali gwarancję zatrudnienia do osiągniecia wieku 

emerytalnego bądź prawo do skorzystania z urlopów lub odpraw. W porozumieniu 

ustalono też, że zostaną przygotowane inwestycje w zero- i niskoemisyjne źródła energii 

wytwarzanej z węgla kamiennego i czyste technologie węglowe. Zobowiązano również do 

przygotowania procesu przekształceń w regionach górniczych oraz zabezpieczenia złóż.  

Umowa społeczna w sprawie transformacji sektora węgla kamiennego i wybranych 

procesów transformacji województwa śląskiego została przyjęta w kwietniu 2020 r.  

Umowa społeczna zawiera szereg szczegółowych ustaleń dotyczących sposobu 

transformacji sektora węgla kamiennego w tym np. osłon pracowniczych, kierunków 

zarządzania kopalniami, oczekiwanych inwestycji oraz harmonogram procesu 

zakończenia wydobycia węgla kamiennego w poszczególnych kopalniach. Jednak 

ustalenia zawarte w umowie społecznej są de facto początkiem dialogu w sprawie 

transformacji i powinny stanowić jego fundament. Kluczowy będzie dobór instrumentów 

realizacji transformacji klimatycznej i konsekwentne ich stosowanie. Dokonywane są 

obecnie zmiany przepisów ustaw, które ma być podstawą uruchomienia osłon 

społecznych ustalonych w porozumieniu społecznym. Na początek osłony obejmą ok. 

3700 górników. Planuje się, że już w 2021 r. będą mogli otrzymać jednorazowe odprawy 

pieniężne i urlopy górnicze. Ponadto zakładane jest wprowadzenie dopłat do redukcji 
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produkcji węgla kamiennego. Rząd przygotowuje obecnie również plan transformacji 

województwa śląskiego.  

Na niektóre rozwiązania zawarte w Umowie musi wyrazić zgodę Komisja Europejska 

ponieważ ich realizacja wymaga udzielania pomocy publicznej. Pozostaje niepewne, czy 

Komisja zaakceptuje treść Umowy w przyjętej wersji. O zawarcie analogicznej umowy 

społecznej jak w górnictwie węgla kamiennego postulują obecnie związki zawodowe z 

górnictwa węgla brunatnego oraz z energetyki. Mimo, że zawarcie umowy społecznej ma 

charakter bezprecedensowy i doniosłe znaczenie dla transformacji klimatycznej, jej treść 

jest krytykowana przez proekologiczne organizacje pozarządowe jako niewystarczająco 

ambitna jeśli chodzi o tempo redukcji wydobycia oraz ekspertów, jako trudna do realizacji 

z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne i politykę Komisji Europejskiej.  

 

Warto podkreślić, że choć media coraz częściej mówią o polityce klimatycznej, w Polsce 

nie toczy się pogłębiona, rzeczowa dyskusja o sposobie realizacji polityki klimatycznej,  jej 

kosztach oraz instrumentach przeciwdziałania jej negatywnym skutkom. Dialog 

społeczny w Polsce w sprawach dotyczących polityki klimatycznej, szczególnie wdrażania 

Europejskiego Zielonego Ładu jest natomiast prowadzony jedynie do pewnego stopnia i 

nie ma systemowego charakteru. Z jednej strony, ma miejsce branżowy dialog w sprawie 

procesu transformacji opisany powyżej. Z drugiej strony, wpływ partnerów społecznych 

na dokumenty strategiczne będące podstawą kształtowania polityki energetycznej i 

klimatycznej jest ograniczony. Zostały co prawda przeprowadzone konsultacje projektów 

niektórych dokumentów w tej sprawie, jednak wpływ uwag zgłaszanych przez związki 

zawodowe i organizacje pracodawców jest niewielki. Nie sprzyja to poczuciu 

współsprawstwa i współodpowiedzialności za wdrażanie polityki klimatycznej w 

społeczeństwie. Dodatkowo, część kluczowych dokumentów nie została do tej pory 

formalnie przyjęta przez rząd, co zwiększa niepewność pracowników i przedsiębiorców 

co do przyszłych decyzji politycznych w sprawie polityki klimatycznej, utrudnia 

planowanie oraz prowadzenie dialogu społecznego (partycypacji pracowniczej) na 

poziomie przedsiębiorstw. Dokument pn. Polityka energetyczna Polski do 2040 r. został 

przyjęty 2 lutego 2021 r., po 5 latach braku obowiązującego dokumentu w tym obszarze, 

natomiast dokument pn. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 

r. w dniu 2 listopada 2021 r. W etapie projektu jest natomiast dokument pn. Polityka 

Surowcowa Państwa i Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie 

wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz aktualizacja 

Programu polskiej energetyki jądrowej. Rząd pracuje ponadto nad projektem pn. Polityka 

przemysłowa Polski.  Przyjęcie dokumentu Transformacja sektora elektroenergetycznego 

w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu 

Państwa pozwolić na powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, do 

której mają zostać wniesione węglowe aktywa wytwórcze wraz kopalniami węgla 

brunatnego tak aby następnie stworzyć dla tego podmiotu system pomocy publicznej. Ta 

pomoc publiczna wymaga uzyskania zgody Komisji Europejskiej. Wyżej wskazany plan 

budzi szereg wątpliwości związków zawodowych np. ze względu na utratę miejsc pracy. 
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Jeśli chodzi o dokumenty, które obowiązana jest przedstawić Polska Komisji Europejskiej 

to  Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 został przekazany w 2019 r. 

natomiast na etapie przygotowywania są Terytorialne i Krajowy Plan Sprawiedliwej 

Transformacji.  

 

Poziom partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce. 

Najbardziej efektywną formą partycypacji pracowników jest udział przedstawicieli załogi 

w organach spółek: radzie nadzorczej i zarządzie. Model zarządzania przedsiębiorstwami 

uwzględniający partycypację pracowniczą nie jest jednak upowszechniony w Polsce. 

Wiedza o nim jest ograniczona i rzadko korzysta się też z tej formuły, o ile nie jest 

wymagana przez prawo. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone, ich źródłem są 

uwarunkowania historyczne, kształt relacji pracodawca-pracownik z dominującą rolą 

pracodawcy ale też stopień przestrzegania praw pracowniczych w gospodarce. 

Przedstawiciele pracowników w organach przedsiębiorstw działają najczęściej w 

podmiotach z udziałem Skarbu Państwa bądź spółkach z kapitałem zagranicznym, gdzie 

funkcjonuje inna forma przedstawicielstwa załogi - rady pracowników. Obecnie w Polsce 

jest 407 spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednak nie we wszystkich istnieje obowiązek 

posiadania przedstawiciela pracowników w organach spółki. Ponadto, prawo 

pracowników do wyboru i odwołania członka zarządu i rady nadzorczej jest często 

naruszane przez przedstawicieli Skarbu Państwa. Partycypacja pracowników w formie 

działalności związków zawodowych częściej istnieje w dużych, przemysłowych 

przedsiębiorstwach i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W przedsiębiorstwach 

prywatnych partycypacja pracowników w zarządzaniu jest incydentalnie stosowana, 

rzadziej też działają w nich związki zawodowe. W Polsce praktycznie nie funkcjonują rady 

pracowników. W 2019 r. działały one w ok. 500 przedsiębiorstwach. Jak wynika z 

powyższego, udział partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwami jest 

niewielki biorąc pod uwagę liczbę przedsiębiorstw. W 2019 r. działało 2 211 604 

przedsiębiorstw, w tym mikro firm było aż 2 144 162, małych firm 48 911, średnich 

14 780, natomiast dużych przedsiębiorstw jedynie 3 751. 

Związki zawodowe są najbardziej efektywną formą prowadzenia dialogu między 

pracownikami i pracodawcą. Jednak w Polsce, związek zawodowy ma prawo utworzyć 10 

pracowników, co jest znaczącym ograniczeniem biorąc pod uwagę, że w polskiej 

gospodarce 98,6% ogółu działających w gospodarce przedsiębiorstw to 

mikroprzedsiębiorstwa. Od niedawna w związki zawodowe mogą się zrzeszać również 

osoby na umowach cywilnoprawnych, jednak niechętnie korzystają z tego uprawnienia. 

Osoby zarobkujące w tej sposób to duża część rynku pracy (w 2019 r. pracujący w oparciu 

o umowę zlecenie lub umowę o dzieło to ok. 1,2 mln osób, natomiast „samozatrudnieni”, 

czyli prowadzący działalność gospodarczą i nie zatrudniający ok. 1,3 mln osób). 

Partycypacji pracowniczej nie sprzyja również stopnień przestrzegania praw 

pracowniczych, który przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych 

został w 2020 r. oceniony w Polsce na 3 w pięciostopniowej skali oceny. 
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Uwarunkowania krajowe realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. 

Polska gospodarka rozwija się w stosunkowo stabilnym tempie od ponad 25 lat.  Jest 

szóstą największą gospodarką w Unii Europejskiej oraz największym państwem w 

Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2010 r. Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski 

zwiększył się realnie o 38%, podczas gdy PKB całej UE wzrósł o około 15%2.  

Polska jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych państw w UE (24,7%) i daje 

zatrudnienie 24,1% pracowników. Poza tym, w strukturze wartości dodanej brutto 

według rodzajów działalności (w cenach bieżących) handel, transport zakwaterowanie i 

gastronomia stanowi 26,0%; administracja publiczna, obrona narodowa, obowiązkowe 

zabezpieczenie społeczne, edukacja, opieka zdrowotna i opieka społeczna 14,6%; 

działalność profesjonalna i naukowa i techniczna 8,6%, budownictwo 7,2%, obsługa 

rynku nieruchomości 5,5%, informacja i komunikacja 4,3%, działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa 4,1%, pozostała działalność 2,3%. 

Mimo dynamicznego wzrostu gospodarczego, Polska nadal nie jest na równym poziomie 

z wysokorozwiniętymi państwami Unii Europejskiej m.in. z uwagi na uwarunkowania 

historyczne. Po zmianie ustroju politycznego gospodarka nieustannie restrukturyzowała 

się, ogromnej transformacji uległ przemysł oraz sektor surowcowy i energetyczny. Ma to 

niebagatelne znaczenie w kontekście potencjału realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, 

zwłaszcza w tempie określonym w zobowiązaniach unijnych.  

PKB na mieszkańca kształtuje się na poziomie powyżej 70% średniej UE (według parytetu 

siły nabywczej, ang. PPP). Wzrost gospodarczy nie jest zrównoważony, ponieważ nie 

przełożył się na równy wzrost zamożności wszystkich obywateli. Konkurencyjność 

gospodarki oparta jest bowiem o niskie płace. PKB wzrósł w latach 2000-2018 o 99,2%, 

podczas gdy przeciętne wynagrodzenie realne brutto w gospodarce narodowej 

zwiększyło się o 74,2%. Przekłada się to m.in. na trudności pracowników w zaspokojeniu 

podstawowych potrzeb bytowych. Pracownik w Polsce zarabiał w 2019 r. średnio 34,2 

tys. dol. rocznie liczone parytetem siły nabywczej, podczas gdy średnia dla OECD wyniosła 

blisko 49 tys. dol. Z kolei PKB na 1 mieszkańca według PPP w 2019 r. wyniósł 72,5% 

(UE27=100). Mimo wzrostu płac, ich poziom odbiega od unijnego. Wysokość 

przeciętnego wynagrodzenia w Polsce (4918 zł, ok. 1071 euro) nie odzwierciedla 

poziomu płac w kraju, ponieważ nie uwzględnia podmiotów gospodarczych 

zatrudniających do 9 pracowników. Takie podmioty płaciły w 2019 r. pracownikom 

średnio zaledwie 3,3 tys. zł brutto (około 750 euro). Ponad 21% osób zatrudnionych 

zarabia mniej niż 2 tys. PLN miesięcznie netto (ok. 450 euro). Trudną sytuację 

pracowników obrazuje poziom ustawowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, które 

wnosi w 2020 r. 2800 zł (ok. 608 euro) i nadal nie spełnia kryterium płacy godziwej, 

biorąc pod uwagę regulacje prawa międzynarodowego. 

Pracownik w Polsce jest prawie trzy razy tańszy niż średnia w UE a różnica ta wciąż 

rośnie. Koszt pracy pracownika w Polsce w 2020 r. wynosi 11 Euro na godzinę pracy przy 

                                                           
2 W niniejszym raporcie dane statystyczne, o ile nie wskazano w tekście, pochodzą z Głównego Urzędu 
Statystycznego (GUS), bądź stanowią opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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unijnej średniej 28,5 Euro. W latach 2010-2018 średnia godzinowa płaca zwiększyła się 

o 3,1 Euro za godzinę, podczas gdy w Niemczech wzrosła o 6,1 Euro, a w strefie Euro o 4 

Euro. Zyski pracy pracujących w znacznej części zatrzymują przedsiębiorcy. Udział 

wynagrodzeń w PKB w Polsce w 2020 r. wynosi w rezultacie 50,3%, podczas gdy w UE 

56,6%. Warto zaznaczyć, że spadek udziału płac w PKB nastąpił pomimo znacznego 

przyrostu wydajności pracy. Wzrost wydajności pracy w Polsce jest jednym z 

najwyższych w UE, w odniesieniu do 2010 r. wydajność pracy zwiększyła się w 2019 r. 

realnie o 29%. To wynik prawie trzy razy wyższy niż w całej UE, gdzie przeciętny wzrost 

wyniósł 7%. Nominalnie wydajność pracy to prawie 80% przeciętnej w regionie (wobec 

70% na początku dekady). 

Polityka w obszarze systemu wynagradzania powoduje, że w 2020 r. zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było 18,2% gospodarstw domowych. 

Współczynnik Giniego wynosi według Eurostatu 28,5%. Niskie płace przekładają się na 

stopę oszczędności brutto gospodarstw domowych (ok. 4%) należącą które do jednej z 

najniższych w Europie, gdzie przeciętna stopa oszczędności wynosi około 12%.  

Warto zauważyć, że wzrost gospodarczy jest w Polsce realizowany w warunkach 

kurczących się zasobów siły roboczej i niższej od potencjału liczby osób aktywnych 

zawodowo. Problematyczny jest niższy udział kobiet na rynku pracy. Współczynnik 

aktywności zawodowej kobiet w wieku 15 lat i więcej wyniósł w 2020 r. 47,9% wobec 

65,1% mężczyzn. Mimo lepszego wykształcenia (ma je 45% pracujących kobiet), luka 

płacowa między kobietami a mężczyznami wynosi około 19% i ten poziom utrzymuje się 

przez ostatnie 20 lat.   

Powyżej wskazane dane przekładają się na niski potencjał do ponoszenia przez obywateli 

zwiększonych wydatków wynikających z realizacji przez Polskę transformacji 

klimatycznej które, z dużym prawdopodobieństwem, będą przenoszone na konsumentów 

takie jak m.in. ze wzrostu cen, kosztów energii, renowacji budynków i dostosowania się 

do potrzeb rynku pracy. 

 

Polska jest raczej odtwórcą i poddostawcą produktów aniżeli twórcą innowacyjności.  

Niskie inwestycje stanowią barierę rozwojową kraju, która będzie miała również wpływ 

na realizację transformacji klimatycznej. Inwestycje w Polsce jako procent PKB 

zmniejszyły się z poziomu 20,7% w 2011 r. do 17,1% w 2020 r. To wynik znacząco gorszy 

niż notowany np. w Estonii (31,3%), Czechach (25,1%) czy Rumunii (24,6%). Podczas gdy 

w Polsce poziom inwestycji obniżył się, w UE wzrósł średnio z poziomu 20,8% do 21,6%. 

PKB. Przy czym, polskie przedsiębiorstwa osiągają zyski i mają zgromadzone na kontach 

bankowych znaczne oszczędności umożliwiające inwestycje. Z badań wynika jednak, że 

wielu przedsiębiorców nie ma pomysłu na innowacje, zatem trwa przy konkurowaniu 

opartym o niskie koszty pracy. Wniosek ten potwierdzają dane dotyczące poziomu 

innowacyjności przedsiębiorstw. W latach 2017-2019 jedynie 34,7% firm działających w 

Polsce było aktywnych innowacyjnie. Współpracę z innymi podmiotami w ww. okresie 

prowadziło zaledwie 23,4% aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych 
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oraz 18,5% podmiotów usługowych. Polska jest na 24 miejscu w UE (European Innovation 

Scoreboard 2020) oraz 38 miejscu na 131 państw świata według raportu Global 

Innovation Index 2020. Wydatki na B+R w Polsce, choć wzrastają, stanowiły w 2020 r. 

jedynie 1,39% PKB i mieszczą się poniżej średniej unijnej (ponad 2%). Polska zajmuje 26. 

miejsce na świecie, jeśli chodzi o liczbę wniosków patentowych złożonych do 

Europejskiego Urzędu Patentowego oraz daleko od średniej europejskiej pod względem 

robotyzacji - 46 robotów na 10 000 zatrudnionych w przemyśle, podczas gdy średnia 

europejska to 114 robotów. W Niemczech  jest to 338, w Czechach 135 a na Węgrzech 84. 

Z kolei pod względem cyfryzacji i wprowadzania technologii cyfrowych 60% małych i 

średnich przedsiębiorstw charakteryzuje się bardzo niskim poziomem cyfryzacji, podczas 

gdy w UE 39%. Przy tym, jedynie 11% z nich jest w wysokim stopniu ucyfrowione przy 

26% w UE.  

Jak wynika z powyższych informacji, Polska w kolejnych latach nie tylko będzie musiała 

znaleźć sposób na przezwyciężenie pułapki średniego wzrostu, odejść od konkurowania 

niskimi płacami i doprowadzić do podniesienia poziomu zaawansowania 

technologicznego i innowacji gospodarki ale także zrealizować cele klimatyczne 

wymagające przebudowania funkcjonowania przedsiębiorstw i społeczeństwa. 

Transformacja klimatyczna może być katalizatorem korzystnych zmian, jednak złożoność 

procesów, które muszą zostać przeprowadzone i ich tempo stwarzają ryzyko dla 

konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorstw, miejsc pracy oraz warunków życia 

obywateli.    

Zauważyć przy tym należy, że obecnie trwająca pandemia COVID-19 utrudnia skupienie 

się na polityce transformacji klimatycznej. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 

3 060 613 infekcji i śmierć łącznie 77 396 osób (listopad 2021 r.). Od  marca 2020 r. rząd 

kilkukrotnie decydował o zamknięciu gospodarki (lockdown), w tym jeden raz o 

charakterze drastycznym. Zadziałało to mrożąco na procesy gospodarcze i życie 

społeczne kraju w niespotykanej dotychczas skali. Znacznie zmniejszona a nawet 

wstrzymana została działalność przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, które w 

2020 r. i 2021 r. najbardziej dotknęły skutki lockdown-u. Po znaczącym obniżeniu się 

wzrostu gospodarczego, stosunkowo szybko został on jednak odbudowany dzięki 

silnemu przemysłowi, eksportowi oraz konsumpcji wewnętrznej. Był to również rezultat 

działań antykryzysowych rządu realizowanych na podstawie ustaw zwanych tarczami 

antykryzysowymi, które ograniczyły wzrost bezrobocia i ochroniły przedsiębiorstwa 

przed upadłością. Związki zawodowe krytykowały jednak tarcze antykryzysowe z uwagi 

na niski poziom dofinansowania wynagrodzeń oraz prawo do pogorszenia warunków 

pracy i płacy pracowników. Wsparcie kierowane było do przedsiębiorców a nie wprost 

do pracowników a od pracodawców nie wymagano zatrudniania pracowników na umowę 

o pracę utrwalając cywilnoprawny sposób pracy. W Tarczach zawarto też przepisy 

niezwiązane z wystąpieniem pandemii, co podważyło zaufanie społeczne do państwa, 

które jest kluczowym elementem skuteczności zarządzania sytuacją kryzysową i dialogu 

społecznego w kraju. Zgodnie z postulatem związków zawodowych publiczne wsparcie 

antykryzysowe zostało również skierowane do. Było to konieczne, ponieważ z uwagi na 
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formę umowy, Ci pracujący z dnia na dzień utracili źródło utrzymania. Na wniosek 

związków zawodowych wprowadzono również przepisy chroniące przed utratą 

mieszkania (tzw. wakacje kredytowe) i zakazujące odłączania mediów oraz zwolnienie z 

opodatkowania świadczeń z tarcz antykryzysowych. 

W rezultacie wystąpienia pandemii COVID-19, znacząco zwiększył się deficyt finansów 

publicznych. Na działania antykryzysowe pozwoliły Polsce również środki unijne. 

Skorzystano z programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 i 

nowoutworzonych instrumentów finansowych np. SURE. W ramach tarcz 

anktykryzysowych wydano w sumie 230 mld zł (ok. 50 mld Euro) a z form wsparcia 

skorzystało ok. 86% firm. Na dofinansowanie wynagrodzeń i utrzymanie miejsc pracy 

wydano w sumie ok. 16 mld zł (3,4 mld Euro) a na bezzwrotne pożyczki ok. 9,4 mld zł (ok. 

2 mld Euro). Obecnie liczba w pełni zaszczepionych osób to 20 056 333 i jest 

niewystarczająca aby przezwyciężyć pandemię COVID-19. Polska zmaga się aktualnie z 4 

falą zwiększonej liczby zachorowań. Polska odbudowuje wzrost gospodarczy a płace 

rosną, jednak jednocześnie boryka się także z najwyższym w UE poziomem inflacji. 

Wzrost kosztów życia obywateli i działalności gospodarczej nie stanowi sprzyjającego 

środowiska do realizacji polityki klimatycznej.   

 

Branża surowcowo‑energetyczna jest w Polsce motorem napędowym gospodarki. Kształt 

tej branży w Polsce na przestrzeni ostatniego 30-lecia znacząco się zmienił. Z 70 kopalń 

działających w 1990 r. i zatrudniających ponad 400.000 pracowników zostało zaledwie 

20 z nieco ponad 80 tysięcy zatrudnionych. Produkcja węgla obniżyła się z 177,4 mln ton 

w 1989 r. do 54,4 mln ton w 2020 r.  

 

 

Nie oznacza to jednak, że znaczenie tej branży zmniejszyło się, przeciwnie. Węgiel jest 

dominującym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej w Polsce przez co ma 

strategiczne znaczenie dla gospodarki. W 2020 r. ze spalania węgla brunatnego i 
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kamiennego pochodziło 69,7% produkowanej energii elektrycznej3 (o 3,9 p.p. mniej niż 

w 2019 r.).  Zasoby węgla kamiennego wynoszą 22,3 mld ton i zlokalizowane głównie w 

górnośląskim i lubelskim zagłębiu węglowym, natomiast zasoby węgla brunatnego 

wynoszą 23,3 mld ton i znajdują się m.in. w wielkopolsce. Odbiorcami produktów 

górnictwa są w największym stopniu podmioty wytwarzające energię, gaz, parę wodną i 

gorącą wodę, a w dalszej kolejności gospodarstwa domowe, przemysł metalurgiczny, 

koksowniczy, przedsiębiorstwa wytwarzające chemikalia i wyroby chemiczne, 

przedsiębiorstwa rolnicze i łowieckie. 

Wydobycie węgla kamiennego w Polsce obniża się, przy zwiększającymi się imporcie tego 

surowca. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej osiągnął 

17,7%.  Wzrosło znaczenie gazu ziemnego, którego udział w miksie energetycznym 

przekroczył 10,1% wobec 8,8% w 2019 r. W Polsce zapotrzebowanie na gaz wzrosło o 

prawie 25% przez ostatnie siedem lat. To uwarunkowania realizacji Europejskiego 

Zielonego Ładu. 

 

Dla polityki klimatycznej Polski punktem odniesienia są cele określone na poziomie 

unijnym. W 2009 r. przyjęto w UE pakiet regulacji wyznaczający cele przeciwdziałania 

zmianom klimatu do 2020 r. (tzw. pakiet 3 x 20%) Państwa członkowskie partycypują w 

tych celach stosownie do swoich możliwości zatem Polska jest zobowiązana do:  

 zwiększenia efektywności energetycznej, poprzez oszczędność zużycia energii 

pierwotnej o 13,6 Mtoe w latach 2010–2020 w porównaniu do prognozy 

zapotrzebowania na paliwa i energię z 2007 r.;  

 zwiększenia do 15% udziału energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) w 

końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r.;  

 kontrybucji w ogólnounijnej redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG, ang. 

greenhouse gases)  o 20% (w porównaniu do 1990 r.) do 2020 r.).  

 

W 2014 r. Rada Europejska zatwierdziła cztery cele dla Unii Europejskiej w perspektywie 

2030 r., które po rewizji w 2018 i 2020 r. są następujące:  

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z emisją 

z 1990 r., 

 co najmniej 40% udział źródeł odnawialnych w zużyciu finalnym energii brutto,  

 wzrost efektywności energetycznej o 32,5%,  

 ukończenie budowy wewnętrznego rynku energii UE.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę, krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 

wyznacza następujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.: 

 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w 

porównaniu do poziomu w 2005 r., 

                                                           
3 Agencja Rynku Energii, 2020 
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 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto uwzględniając 14% udziału 

OZE w transporcie, 

 roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. 

średniorocznie, 

 wzrost efektywności energetycznej o 23%, 

 redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej. 

 

 

 

Emisje zanieczyszczeń - gazy cieplarniane  (ekw.CO2) [Tg] 

 

 
źródło: KE 

 

Jak wskazuje rząd4, na transformację energetyczno-klimatyczną do 2030 r. 

przeznaczonych zostanie ok. 260 mld PLN, zarówno ze środków unijnych jak i krajowych, 

m.in. z:  

 Polityki Spójności (ok. 79 mld PLN),  

                                                           
4 Polityka energetyczna Polski do 2040, 2021. 
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 Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ok. 97,8 mld PLN),  

 Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (ok. 15,6 mld PLN),  

 Instrument ReactEU (ok. 1,8 mld PLN),  

 instrumentów takich jakich programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej  oraz środki Wspólnej Polityki Rolnej - około 20 mld PLN,  

 instrumentów, które będą wspierać transformację systemu energetycznego w Polsce 

np. Funduszu Modernizacyjnego oraz Funduszu Transformacji Energetyki - funduszu 

celowego zasilanego środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO² (ok. 47,6 mld 

PLN). 

 

Jak wspomniano wyżej, w minionych 30 latach sektor wydobywczy był przestrzenią 

niemal nieustannej restrukturyzacji, w wyniku której znacząco zmniejszyła się liczba 

kopalń, skala wydobycia oraz zatrudnienia, zwłaszcza w ostatnich 13 latach. Jednocześnie 

brak inwestycji w inne technologie i źródła energii sprawił, że dla energii cieplnej i 

elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego nie ma obecnie realnej alternatywy. W 

ostatnich latach do użytku oddano też nowe bloki węglowe. Uzasadnione jest zatem 

twierdzenie, że nie uda się wyeliminować całkowicie energetyki węglowej do 2040 r. 

Struktura wytwarzania energii elektrycznej jest bowiem w niewielkim stopniu 

zdywersyfikowna. Zresztą, rząd w swoich planach nie zakłada całkowitego odejścia od 

węgla. Strona rządowa przyjęła w Polityce energetycznej Polski do 2040 r.  kierunki 

rozwoju energetyki i ciepłownictwa oraz zasady transformacji energetycznej. Zgodnie z 

zapisami tego dokumentu, celem jego realizacji jest wprowadzenie Polski na ścieżkę 

dążenia do gospodarki niskoemisyjnej poprzez realizację sprawiedliwej transformacji. W 

jej  efekcie, w 2040 r. ponad połowa zainstalowanych mocy ma stanowić źródła 

zeroemisyjne. Kluczowym elementem transformacji w Polsce ma być znaczne 

ograniczenie wydobycia i spalania węgla kamiennego i brunatnego, przy jednoczesnym 

wzroście udziału w miksie energetycznym odnawialnych źródeł energii. Udział węgla w 

energetyce ma sukcesywnie maleć i w 2040 r. wynieść jedynie 11% produkowanej energii 

netto5. Udział węgla w strukturze zużycia energii osiągnie nie więcej niż 56% w 2030 r., a 

przy podwyższonych cenach uprawnień do emisji CO2 może spaść nawet do poziomu 

37,5%. Poziom źródeł odnawialnych w strukturze krajowego zużycia energii elektrycznej 

netto ma wynieść nie mniej niż 32% w 2030 r., co umożliwi przede wszystkim rozwój 

fotowoltaiki oraz morskich farm wiatrowych. Do osiągnięcia takiego poziomu OZE w 

bilansie energetycznym niezbędny jest rozwój infrastruktury sieciowej, technologii 

magazynowania energii, a także rozbudowa jednostek gazowych.  

 

Najczęściej używanych paliw przejściowych w krajach Unii jest gaz ziemny. Jego spalanie 

jest dwukrotnie mniej emisyjne niż węgla jego wykorzystanie umożliwia łatwe 

dostosowanie do zmiennego zapotrzebowania na energię.6 Według Polityki 

energetycznej Polski do 2040 r. wykorzystanie gazu w polskich elektrowniach i 

                                                           
5 Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., 2021 r. 
6 Foresight energetyczny Polski, Polski Instytut Ekonomiczny, 2021 r. 
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elektrociepłowniach – jako paliwa przejściowego – przekroczy 12 mld m³ w 2035 r., 

osiągając finalnie poziom 13,4 mld m³. Krajowy popyt na gaz ziemny i ropę naftową 

będzie pokrywany głównie surowcem importowanym, co warto zauważyć, stwarza 

ryzyko w obszarze bezpieczeństwa energetycznego kraju. Gaz ziemny należy również do 

paliw kopalnych. zatem jego wykorzystanie utrudni osiągniecie neutralności klimatycznej 

do 2050 r., jednocześnie niewykorzystanie tego paliwa znacznie utrudniłaby 

transformację klimatyczną. Jednocześnie Komisja Europejska wycofała się ze wsparcia 

projektów gazowych a gaz ziemny jest co raz częściej postrzegany jako nieekologiczne 

źródło energii. Rosnące koszty uprawnień do emisji CO² mogą sprawić, że wykorzystanie 

gazu ziemnego w gospodarce będzie nieopłacalne. To przeszkoda dla Polski w realizacji 

transformacji klimatycznej.  

Jednym ze źródeł energii, które wskazywane jest jako alternatywa dla węgla jest energia 

jądrowa. Według zapowiedzi rządu, w 2033 r. wdrożona ma zostać energetyka jądrowa 

(łącznie planuje się powstanie sześciu bloków jądrowych o mocy całkowitej 6-9 GW). 

Jednak, choć kolejne polskie rządy deklarują powstanie elektrowni jądrowej, powątpiewa 

się w jej powstanie z uwagi na dotychczasowy brak skuteczności w realizacji tego procesu 

i bardzo wysoki koszt realizacji tej inwestycji przy jednoczesnej długotrwałym okresie 

zwrotu z inwestycji. Budzi spory, czy Polskę stać na inwestycję w elektrownię jądrową 

przy równoczesnej pilnej konieczności renowacji infrastruktury energetycznej, 

inwestycji w odnawialne źródła energii oraz awersji Unii Europejskiej do wspierania 

takich inwestycji. Eksperci wskazują również, że wysoka cena energii elektrycznej w 

okresie spłacania kredytu finansującego budowę elektrowni jądrowej może powodować 

taką inwestycję nieopłacalną oraz wpłynąć na spadek konkurencyjności gospodarki.7 

Wówczas nie przybliży to Polski do osiągniecia unijnego celu neutralności klimatycznej w 

terminie a zwiększy skalę ubóstwa energetycznego. 

Jak wynika z powyższego, węgiel brunatny i kamienny będzie nadal wykorzystywany w 

polskiej energetyce, jednak upowszechnić mają się też technologie czystego węgla i 

zwiększyć rolę odnawialnych źródeł energii. Polska zresztą wykorzystuje już obecnie 

metody ograniczania energochłonności. Powyższym działaniom towarzyszyć ma 

renowacja budynków oraz zmiany w sektorze transportu. To podejście jest uzasadnione, 

choćby biorąc pod uwagę potencjał sektora wydobywczego, w tym jego pracowników, 

który w ramach realizacji polityki klimatycznej nie może zostać utracony. W trakcie ww. 

procesu należy chronić potencjał przemysłu, ponieważ przełom technologiczny nie 

nastąpi bez jego udziału. Sprostanie transformacji klimatycznej wymaga budowy 

materialnej infrastruktury, której efektywność zależy od potencjału przemysłowego i 

umiejętności pracowników. Realizacja polityki energetycznej do 2040 r. ma kosztować ok. 

1,6 bln zł, w tym inwestycje w sektorze paliwowo-energetycznym ok. 867-890 mld zł, a 

nakłady na w sektorze wytwórczym energii elektrycznej ok. 320-342 mld zł.  

 

                                                           
7 Foresight energetyczny Polski, Polski Instytut Ekonomiczny, 2021 r. 
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W rezultacie realizacji polityki energetycznej do 2040 r. ma zostać zbudowany nowy 

system elektroenergetyczny, którego silną podstawą będą źródła nisko- i zeroemisyjne 

oraz rozbudowana do ich wykorzystania infrastruktura przesyłowa. W perspektywie 

2040 r. przewiduje się również wzrost znaczenia w miksie energetycznym biomasy, 

biogazu, geotermii w ciepłownictwie systemowym oraz pomp ciepła w ciepłownictwie 

indywidualnym, a w transporcie zwiększenie wykorzystania biopaliw zaawansowanych i 

energii elektrycznej. 

 
źródło: Polityka energetyczna Polski do 2040, 2021.  
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Eksperci i strona społeczna wyrażają wątpliwości co do rządowych prognoz dotyczących 

transformacji wskazując, że koszty będą wyższe a negatywne skutki transformacji będą 

dotyczyć większej liczby pracowników. Chodzi nie tylko o pracowników przedsiębiorstw 

wydobywczych i energetycznych ale także przedsiębiorstwa okołogórnicze, 

Przedsiębiorstwa okołogórnicze to podmioty gospodarcze powiązane z branżą górniczą, 

poprzez dostarczanie produktów i świadczenie usług oraz będące klientami kopalń. To 

również podmioty powiązane pośrednio, których kondycja zależy od kondycji branży 

górniczej. Większość podmiotów współpracujących z górnictwem to podmioty małe. 

Znaczna liczba ma siedzibę w regionach górniczych ale także z całej na terenie całej Polski. 

Liczba przedsiębiorstw okołogórniczych szacowana jest od ok. 370 do ponad 900. Tworzą 

one od 110 do 130 tysięcy miejsc pracy a według szacunków samorządu gospodarczego 

nawet ok. 400 tysięcy8. Wygaszenie działalności kopalń będzie miało wpływ na 

dostawców produktów i usług dla kopalń oraz na odbiorców węgla. Skala powiązania 

działalności przedsiębiorstw okołogórniczych z kopalniami jest bowiem duża. Można się 

spodziewać przejściowych trudności w ich działalności gospodarczej, istotnego 

ograniczenia skali działania, zatrudnienia, a w skrajnych sytuacjach likwidacji 

powiązanych z górnictwem podmiotów. Według szacunków9 w ciągu 30 lat transformacji 

zlikwidowanych zostanie 26 667 miejsc pracy (wariant optymistyczny), 50 580 (wariant 

prawdopodobny) a wariancie pesymistycznym 75 876 miejsc pracy. Jak wynika z oceny 

własnej, przedsiębiorstwa okołogórnicze oraz ich pracownicy są obecnie słabo 

przygotowani do zmian wynikających transformacji klimatycznej i ryzyka utraty 

kontrahentów, jakimi są kopalnie. Jak wskazują eksperci10, konsekwencje dla lokalnych 

rynków i szerzej, sytuacji społeczno-gospodarczej w regionach górniczych, związane z 

wygaszaniem wydobycia, mogą wykraczać daleko poza kwestie związane z 

funkcjonowaniem samych kopalń, a likwidacja miejsc pracy w górnictwie i firmach 

okołogórniczych może negatywnie wpływać na podaż siły roboczej w kraju. Mając na 

uwadze liczbę miejsc pracy tworzonych przez firmy dostarczające produkty i usługi dla 

górnictwa oraz będące odbiorcami wydobywanego w kopalniach węgla, wygaszanie 

górnictwa bez adekwatnego wsparcia dla pracowników kopalń i przedsiębiorstw 

okołogórniczych może doprowadzić do znacznego wzrostu bezrobocia w regionach 

górniczych, ale także na terenie całego kraju.  

Strona społeczna wskazuje, że koszty finansowe transformacji klimatyczne będą wyższe 

i będzie ona dotyczyć większej liczby pracowników i przedsiębiorstw aniżeli szacuje rząd. 

Przygotowywane do tej pory instrumenty wsparcia dla pracowników sektora górniczego 

w związku z przekształceniami w tym sektorze mogą nie objąć wszystkich pracowników, 

zatem ich los pozostaje niepewny. Energetyka odnawialna jest wskazywana co prawda 

jako naturalny sektor dla zatrudnienia pracowników branży wydobywczej jednak branża 

to nie jest na tyle pracochłonna, by zapewnić miejsca pracy dla wszystkich pracowników 

                                                           
8 Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, 2020. 
9 tamże; 
10 tamże; 
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tego sektora. Istnieje ryzyko, że w praktyce niewielu pracowników będzie pracować przy 

odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii czy w planowanej elektrowni jądrowej, 

której powstanie, jak wskazano wcześniej, poddawane jest pod wątpliwość. Dlatego 

należy podkreślić, że ustalenie wiarygodnej oceny bieżącej sytuacji i prognoz na potrzeby 

transformacji klimatycznej oraz zbudowanie na ich podstawie działań jest kluczowe dla 

powodzenia transformacji w sprawiedliwym wymiarze, w tym ograniczenia negatywnych 

skutków społecznych tego procesu.  

 

Niezależnie od wątpliwości co praktycznego wymiaru kształtu polityki klimatycznej 

przyjętego w Unii Europejskiej m.in. tempa transformacji klimatycznej oraz 

instrumentów realizacji, zwłaszcza wobec polityki jaką realizują państwa spoza UE, 

Polska musi dostosować gospodarkę do zmieniających się warunków zewnętrznych m.in. 

rosnących kosztów wydobycia surowców i cen uprawnień do emisji w ramach 

Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS). Oprócz tego jak już wspomniano, 

Polska musi znaleźć metodę na odejście od konkurowania niskimi płacami na rzecz 

zaawansowania technologicznego i innowacji, czyli przezwyciężyć wewnętrzne bariery 

rozwojowe. Warto odnotować, że wdrażaniu polityki klimatycznej towarzyszy proces 

cyfryzacji gospodarek, automatyzacji i robotyzacji. W związku z tym, Polska powinna 

realizować strategię zrównoważonego rozwoju kraju uwzględniającą potrzebę 

utrzymania potencjału przemysłu, inwestować w innowacje i zaawansowane technologie 

przy dbałości o wysokiej jakości miejsca pracy oraz środowisko naturalne. Wzrost płac i 

godziwe wynagradzanie pracowników powinno być elementem polityki w ww. zakresie. 

Przy tym, ważne jest utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju, poprzez m.in. 

dywersyfikację źródeł energii. Europejski Zielony Ład powinien zostać wykorzystany jako 

instrument do działań i osiągnięcie celów w ww. zakresie. 

Transformacja klimatyczna w Polsce będzie procesem nieporównywalnie bardziej 

skomplikowanym oraz ryzykownym pod względem gospodarczym i społecznym aniżeli 

w innych państwach Unii Europejskiej z uwagi na uwarunkowania gospodarcze i 

społeczne wskazane wyżej. Transformacja będzie obejmować głębokie przekształcenia 

sektora surowcowo-energetycznego a w konsekwencji gospodarki i funkcjonowania 

kraju. Zmianie ulegną źródła pozyskiwania energii, funkcjonowanie branż oraz 

przedsiębiorstw, zwłaszcza przemysłowych. Realizacja procesu transformacji 

klimatycznej wymaga zapewnienia bieżącego bezpieczeństwa energetycznego państwa i 

stabilności dostaw energii dla odbiorców końcowych. Jest wysokie prawdopodobieństwo, 

że na skutek realizacji polityki klimatycznej będzie następować wzrost kosztów energii, 

działalności przedsiębiorstw oraz wydatków obywateli. W niniejszym raporcie 

koncentracja uwagi skupia się na sektorze surowcowym i energetycznym jednak należy 

mieć na uwadze, że Europejski Zielony Ład obejmuje również inicjatywy wyznaczające 

cele wymagające zmian także np. w transporcie, rolnictwie, gospodarce leśnej, 

zagospodarowaniu odpadów czy poziomie recyklingu. Wszystko to w celu stworzenia 

gospodarki o obiegu zamkniętym. 
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Proces transformacji wiąże się z istotnymi zmianami społecznymi, dostosowaniem 

rynków pracy, kształcenia, sposobu pozyskiwania energii oraz mieszkania. Wszystko to 

w szybkim, jak na stopień złożoności transformacji, tempie. Zmiany wyjątkowo mocno 

odczują regiony, w których skoncentrowane jest wydobycie i produkcja energii. Regiony 

te znajdują się na terenie województwa śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, 

dolnośląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. W województwie śląskim wytworzono w 

2019 r. 12,1% polskiego PKB – co stanowi drugą pozycję w kraju. Górnictwo stanowi 

istotny element gospodarki regionu śląskiego i jest kreatorem stabilnych i dobrze 

opłacanych stanowisk pracy. Przyczynia się do zamożności mieszkańców regionów 

górniczych. Ponadto, duża część produkcji przemysłowej w województwie śląskim jest 

powiązana z motoryzacją czyli branżą, która również zostanie poddana transformacji w 

wyniku przyjętej polityki klimatycznej. Konsekwencje restrukturyzacji klimatycznej dla 

tego regionu będą zatem wykraczać poza działalność samego sektora wydobywczego.  

Transformacja klimatyczna będzie wiązać się z wysokimi kosztami przedsiębiorstw i 

publicznymi związanymi z inwestycjami w technologie, innowacje i nowe miejsca pracy 

oraz na politykę społeczną, w tym świadczenia dla pracowników m.in. odprawy, urlopy 

górnicze, świadczenia emerytalne, zasiłki dla bezrobotnych ale też finansowanie 

instrumentów wspierających zatrudnienie i kształcenie pracowników. Należy też 

przygotować system kształcenia do zmian wynikających z transformacji klimatycznej. 

Koszty transformacji klimatycznej to również znaczny ubytek dochodów państwa (w tym 

regionów) wynikający z ograniczenia działalności przedsiębiorstw wydobywczych i 

energetycznych. Szacuje się11, że skali kraju spadek płatności publicznoprawnych 

wynikający ze zmniejszania skali górnictwa może wynieść sumarycznie 3,1 mld zł w 

latach 2021-2030 oraz około 19 mld zł w latach 2031-2040, nie wliczając inflacji i 

możliwych zmian w systemie podatkowym12.  

Trzeba zatem podjąć działania wyprzedzające w ww. zakresie. Należy pilnie przygotować 

otoczenie prawne, instytucjonalne oraz finansowe sprawiedliwej transformacji 

klimatycznej zarówno na poziomie państwa, regionów jak i przedsiębiorstw oraz 

gospodarstw domowych. Obecnie jest właściwy czas na dialog w sprawie sprawiedliwego 

podziału kosztów transformacji klimatycznej, przygotowanie instrumentów ochrony 

pracowników i najbardziej wrażliwych grup społecznych. Powinno to się odbyć w 

systemowo realizowanym i stałym dialogu społecznym, przy udziale partycypacji 

społecznej w zarządzaniu przedsiębiorstwami i w ich ramach monitorowane. Należy w 

dialogu społecznym stworzyć plan sprawiedliwej transformacji, który uwzględni 

wsparcie dla wszystkich podmiotów związanych z branżą górniczą: pracowników, 

przedsiębiorstwa okołogórnicze i ich pracowników, dostawców w łańcuchu produkcji 

oraz samorządy. Na każdym etapie i szczeblu transformacji (krajowym, regionalnym i 

przedsiębiorstw) potrzebny jest dialog społeczny i partycypacja pracownicza w 

zarzadzaniu przedsiębiorstwami.  

                                                           
11 Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, 2021 r. 
12 tamże. 
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Transformacja klimatyczna powinna być oparta o rzetelne analizy ex ante i ex post oraz 

cyklicznie monitorowane wskaźniki w celu uzyskania jej sprawiedliwego wymiaru. 

Należy na każdym etapie uwzględnić aspekt społeczny, w tym czas na przekształcenie 

rynków pracy, dostosowanie wykształcenia i umiejętności pracowników oraz wdrożenie 

instrumentów wsparcia dla pracowników i gospodarstw domowych. Sprawiedliwość 

transformacji klimatycznej oznacza m.in., że wszystkie zmiany muszą odbyć się z 

poszanowaniem pracowników a koszty transformacji rozłożone proporcjonalnie do 

możliwości ich poniesienia. Proces transformacji musi uwzględnić tworzenie miejsc pracy 

wysokiej jakości a prawa pracownicze muszą być na rynku pracy przestrzegane.  

Transformacja klimatyczna stanowi wyzwanie dla gospodarki, w tym przedsiębiorstw 

oraz gospodarstw domowych. Zużycie energii w gospodarstwach domowych stanowi ok. 

25% podaży energii w Polsce (w UE wartość ta wynosi ok. 3%). W przypadku 

samochodów osobowych udział gospodarstw domowych w zużyciu krajowym nośników 

energii wynosi 36,5%, w tym ponad 90% stanowi benzyna. Przeprowadzenie 

sprawiedliwej transformacji będzie szczególnie trudne na obszarach wiejskich, gdzie 

88,4% gospodarstw domowych wykorzystuje węgiel kamienny do ogrzewania 

pomieszczeń. Zatem w proces transformacji musi zostać wbudowana siatka 

bezpieczeństwa celem ochrony obywateli przed negatywnymi skutkami zmian, 

szczególnie najsłabszych grup społecznych.  

Należy zadbać o ograniczenie ryzyka wzrostu ubóstwa energetycznego. Duży odsetek 

osób ubogich energetycznie wymaga podjęcia długofalowych działań, które spowodują 

odejście przez osoby ubogie od paliw kopalnych. Podnoszenie wymagań jakościowych i 

kosztów paliw stałych w ich przypadku może  pogłębić ubóstwo i zwiększyć tzw. niską 

emisję13, czyli emisje wynikające m.in. z korzystania z słabej jakości źródeł energii do 

ogrzewania np. mieszkań. Z danych za 2019 r. wynika, że gospodarstwa domowe o 

wysokich kosztach a niskich dochodach stanowią 9,3% ogółu, 7,4% osób mieszka w 

budynku z przeciekającym dachem, zawilgoconymi ścianami, podłogami, fundamentami, 

butwiejącymi oknami lub podłogami a aż 14,2% sygnalizuje niewystarczający komfort 

cieplny. Według planów rządu14, do ogrzewania budynków gospodarstw domowych mają 

w przyszłości posłużyć zeroemisyjne źródła i technologie, w szczególności: biomasa, 

biogaz, kolektory słoneczne, pompy ciepła i geotermia. Wymaga to inwestycji, na które 

wiele gospodarstw domowych nie będzie miało środków, co wymaga zaadresowania 

adekwatnymi instrumentami wsparcia. 

Planowanie procesu transformacji wymaga uwzględnienia polskich uwarunkowań 

rozwojowych i aktualnej struktury źródeł energii. Proces dostosowawczy wymaga w 

przypadku Polski czasu. Zmniejszanie udziału węgla w miksie energetycznym musi zostać 

skorelowane z tempem upowszechniania się innych źródeł energii, w tym z odnawialnych 

źródeł (OZE) i czystych technologii węglowych. Drastyczne ograniczenie wykorzystania 

węgla w gospodarce może doprowadzić do luki w bilansie energetycznym, a w 

                                                           
13 Foresight energetyczny Polski, Polski Instytut Ekonomiczny, 2021 r. 
14 Polityka energetyczna państwa do 2040 r. 
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konsekwencji niedoborów energii elektrycznej w systemie, jego niestabilności oraz 

silnego wzrostu cen energii15. Z pewnością wpłynie to negatywnie na warunki bytowe 

obywateli i działalność przedsiębiorstw. Dlatego Polska powinna przyspieszyć prace nad 

wdrożeniem czystych technologii węglowych i zwiększeniem udziału odnawialnych 

źródeł energii w miksie energetycznym. Obecnie proces ten ma tempa pozwalającego na 

szybkie odejście od węgla a zarazem utrzymania stabilności gospodarki. Realizację celów 

klimatycznych utrudniają zarówno bariery ekonomiczne, jak i infrastrukturalne takie jak 

przestarzałe sieci energetyczne. Utrudnia to rozwój odnawialnych źródeł energii, 

zwłaszcza fotowoltaiki oraz biogazowni. Dopiero w ostatnim czasie rząd zdecydował np. 

o przygotowaniu prawnych warunków do  rozwoju farm wiatrowych, z uwagi na to, że 

Morze Bałtyckie sprzyja działaniu takich farm. Wcześniej, kilka lat temu, ten sam rząd 

zmienił przepisy powodując zamrożenie rozwoju lądowych farm wiatrowych.  

 

Opóźnienia w realizacji transformacji klimatycznej mogą spowodować jej 

niekontrolowany przebieg z negatywnymi konsekwencjami dla efektywnego 

funkcjonowania gospodarki, państwa oraz społeczeństwa. Istnieje również ryzyko, że 

zmiany w sektorze wydobywczo-energetycznym będą musiały nastąpić szybciej aniżeli 

zakłada to rząd m.in. z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne. Jednocześnie wyzwaniem 

jest stan infrastruktury energetycznej wymagający inwestycji o znacznych kosztach. 

Około 43% sieci elektroenergetycznych ma ponad 40 lat a ok. 24% między 30-39 lat. 

Remont sieci może być utrudniony z punktu widzenia realizacji polityki klimatycznej, 

która wymaga inwestycji w niskoemisyjne źródła energii. Poza tym, coraz większa 

awersja inwestorów instytucjonalnych do finansowania przedsiębiorstw, które 

wydobywają lub wytwarzają produkty przy użyciu węgla, utrudnia pozyskanie kapitału 

na remont infrastruktury. Sprawna infrastruktura energetyczna jednak to element 

bezpieczeństwa energetycznego kraju i jej bieżąca efektywność musi w okresie 

upowszechniania się alternatywnych źródeł energii zostać utrzymana.  

 

Stanowiska partnerów społecznych wobec Europejskiego Zielonego Ładu i 

sprawiedliwej transformacji klimatycznej 

 

Stanowisko związków zawodowych branży górniczej należących OPZZ:  

Związki zawodowe postrzegają politykę klimatyczną UE, zwłaszcza pakiet legislacyjny 

związany z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu i inicjatywy Gotowi na 55 (Fit for 

55) jako zagrażającą polskiej gospodarce, bytowi pracowników i ich miejscom pracy. W 

Programie OPZZ na lata 2018-2020 zawarto punkt dotyczący polityki klimatycznej, w 

którym kładzie się nacisk na sprawiedliwy wymiar tego procesu. Organizacje zrzeszone 

w OPZZ akceptują potrzebę działań na rzecz klimatu. Sygnalizują jednak ryzyka społeczne 

i gospodarcze tego procesu, realność przyjętego tempa zmian w kontekście złożoności 

transformacji, wskazują na wyzwania związane z tym procesem. Postulują o urealnienie 

                                                           
15 Foresight energetyczny Polski, Polski Instytut Ekonomiczny, 2021 r. 
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czasowe działań, przyjęcie stabilnej strategii krajowej i regionalnej, zadbanie o 

bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz przygotowanie instrumentów osłonowych dla 

pracowników i przedsiębiorstw. Według nich, w procesie transformacji należy 

uwzględnić aktualne uwarunkowania infrastrukturalne i technologiczne oraz wpływ 

transformacji na warunki życia gospodarstw domowych. Wdrożenie polityki klimatycznej 

w obecnym kształcie spowoduje drastyczny spadek standardu życia obywateli, wzrost 

kosztów utrzymania i bezrobocia a także znaczące zwiększenie ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. Sygnalizują, że dynamiczna ścieżka realizacji transformacji klimatycznej 

spowoduje wzrost sprzeciwu społecznego wobec polityki unijnej na rzecz klimatu z uwagi 

na szybki wzrost kosztów utrzymania obywateli. Zgłaszane są także obawy dotyczące 

wzrostu cen towarów, pogorszenia kondycji i konkurencyjność przedsiębiorstw, 

zwłaszcza przemysłowych, a przez to gospodarki. Związkowcy są przekonani, że nie 

został właściwie oszacowany wpływ finansowy, społeczny i techniczny wdrożenia 

polityki klimatycznej na warunki życia obywateli. Przez wzrost kosztów uprawnień do 

emisji przekładający się na ceny surowców, towarów i usług przedsiębiorstwa będą miały 

coraz trudniejsze warunki do realizacji proklimatycznych inwestycji. Związkowcy stoją 

na stanowisku, że nie jest technicznie możliwe w ciągu kilku następnych lat zastąpienie 

węgla innymi źródłami energii. Opowiadają się zatem za jak najłagodniejszą trajektorią 

transformacji klimatycznej, przy jednoczesnym wzroście nakładów na łagodzenie 

skutków społecznych transformacji. Postulują, aby programy modernizacyjne ze środków 

unijnych mogły finansować instalacje gazowe i korzystanie z gazu jako paliwa 

przejściowego. Postulat uzasadniany jest tym, że polityka unijna spowoduje w praktyce 

likwidację systemów ciepłowniczych opartych na węglu.  

Związkowcy sygnalizują także, że polityka klimatyczna UE będzie miała negatywne 

konsekwencje dla całej gospodarki unijnej, choć lepiej poradzą sobie państwa lepiej 

rozwinięte niż Polska, które polityka klimatyczna premiuje. Unijna polityka klimatyczna 

spowoduje utratę konkurencyjności unijnych produktów przy znaczącym podwyższeniu 

kosztów życia obywateli UE. Doprowadzi do outsourcingu emisji poza UE, zwiększenia 

roli importu paliw i energii spoza jej terenu zmieniając na niekorzyść poziom 

bezpieczeństwa energetycznego UE. Oczekują także działań na poziomie UE, które 

ochronią unijny rynek przed towarami i usługami tworzonymi bez uwzględnienia 

kosztów środowiskowych oraz przestrzegania praw pracowniczych. 

Związki zawodowe są przeciwne skokowemu wycofywaniu bezpłatnych uprawnień do 

emisji oraz likwidacji rekompensat dla sektorów energochłonnych a także objęciu 

systemem ETS transportu drogowego i budynków. Postulują zwiększenie puli 

bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora ciepłowniczego, w przeciwnym przypadku 

skokowe zwiększenie opłat za ciepło systemowe powiększy skalę ubóstwa 

energetycznego. Domagają się również wprowadzenia rozwiązań zapobiegających 

podwyższaniu cen uprawnień do emisji o spekulacyjnym charakterze. Wysokie koszty 

energii spowodowane szybką transformacją mogą przełożyć się na wzrost szkodliwych 

emisji, z uwagi na wykorzystanie przez obywateli niskiej jakości źródeł energii. Domagają 
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się zatem sprawiedliwej transformacji dla pracowników sektora wydobywczego i 

energetycznego.  

 

Stanowisko organizacji pracodawców  

Generalnie, organizacje pracodawców popierają unijną politykę klimatyczną i postulują 

jej realizację na poziomie krajowym. Skupiają się na technicznych aspektach 

transformacji klimatycznej wskazując potrzeby przedsiębiorców ogółem oraz 

przedsiębiorstw działających w określonych sektorach m.in. energetycznym czy 

zagospodarowania odpadów. Formułują postulaty zmian w regulacjach prawnych, 

kształceniu pracowników oraz koniecznych inwestycji infrastrukturalnych. Wskazują, że 

transformacja nie może się odbyć kosztem ludzi a sprawiedliwa transformacja była 

podstawą wszelkich programów zmian. Postulują m.in. o inwestycje w bardziej efektywne 

spalanie węgla przy jednoczesnych działaniach na rzecz poprawy efektywności 

energetycznej wspartych inwestycjami nisko- i zeroemisyjnego wytwarzania energii. 

Oczekują od rządu działań na arenie unijnej w celu zapewnienia korzystnej dla polskiej 

gospodarki redystrybucji wpływów z ETS między państwami członkowskimi oraz 

udoskonalenia mechanizmów ochrony przemysłu przed carbon leakage (CBAM). 

Wskazują na potrzebę czytelnych reguł podziału wysiłku redukcyjnego między sektorami 

ETS oraz non-ETS. 

 

Stanowisko rządu 

Przedstawienie stanowiska rządu wymaga oddzielenia stanowisk wyrażanych w 

oficjalnie przyjętych stanowiskach i narracji występującej w dyskursie publicznym oraz 

oceny faktycznych działań. Polska zobowiązała się do realizacji unijnej polityki 

klimatycznej i zaakceptowała wszystkie jej cele. Rząd stoi na stanowisku, że solidarna i 

sprawiedliwa transformacja to fundament planów naprawy i rozwoju gospodarczego. 

Jednocześnie wskazuje na wyjątkową sytuację Polski, która wymaga uwzględnienia w 

ramach wdrażania transformacji klimatycznej. Podkreślają, że państwa muszą stworzyć 

nie tylko odporną gospodarkę, ale także odporne społeczeństwo. Wskazują, że Polska 

kieruje się w stronę neutralności klimatycznej, ale nie może zapominać zarówno o 

gospodarczych skutkach pandemii COVID-19 jak i rozwojowym zróżnicowaniu 

poszczególnych państw i regionów. Transformacja nie może się odbywać kosztem ludzi a 

ścieżka dojścia do neutralności klimatycznej musi być sprawiedliwa. Dlatego priorytetami 

dla rządu deklarowanymi w stanowiskach wyrażanych publicznie są dobra praca, tania 

energia i czyste środowisko (rozumiana przede wszystkim walka ze smogiem).  

Postawa rządu jest z jednej strony krytykowana zarówno przez organizacje ekologiczne 

za za mało ambitne zobowiązania i pozorowane działań, jak i organizacje 

przedsiębiorców z uwagi na brak tworzenia warunków do realizacji transformacji przez 

biznes. Krytyka kierowana jest także ze strony związków zawodowych, które oczekują 

szczegółowych uzgodnień dotyczących przebiegu sprawiedliwej transformacji oraz 

silniejszej obrony interesów Polski na arenie międzynarodowej. 
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Analiza SWOT dla Polski (mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia realizacji 

celów Europejskiego Zielonego Ładu), z uwzględnieniem wystąpienia pandemii 

COVID-19.  

Mocne strony:  

 wysokiej jakości kadra pracownicza, dobrze wykształcona i posiadająca 

doświadczenie, 

 niskie  bezrobocie, 

 wysoki udział przemysłu w gospodarce na tle państw UE,  

 duży rynek zbytu powiązany z rynkiem europejskim, 

 dogodne położenie kraju i regionów kwalifikujących się do transformacji, 

 stosunkowo stabilne instytucje, w tym instytucje dialogu społecznego, 

 zaplecze naukowe, w szczególności regionów transformujących się, 

 stosunkowo wysokie uzwiązkowienie w przemyśle wydobywczym i energetycznym, 

dające potencjał do dialogu społecznego w sprawie sprawiedliwej transformacji 

klimatycznej, 

 doświadczenie w przeprowadzaniu restrukturyzacji górnictwa (choć ocena 

konsekwencji społecznych jest dyskusyjna), 

 jasny kierunek polityki unijnej w sprawie polityki klimatycznej oraz środki unijne 

dedykowane transformacji. 

Słabe strony: 

 silne oparcie systemu energetycznego na węglu, przestarzała infrastruktura 

energetyczna oraz zbyt niski udział energii z odnawialnych źródeł w miksie 

energetycznym, 

 niskie na tle państw UE nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w innowacyjność 

u przedsiębiorców, utrzymujące się przeszkody we współpracy nauki i biznesu, 

 rozwój regionów uzależniony od funkcjonowania zakładu wydobywczego bądź 

energetycznego stwarza ryzyko w realizacji procesu transformacji,  

 nieprzewidywalna i nietrwała polityka rządowa, niestabilność przepisów prawa i 

bariery prawne realizacji transformacji klimatycznej,   

 stosunkowo niska świadomość społeczna potrzeby transformacji klimatycznej oraz 

brak rzetelnej debaty publicznej o sposobie i kosztach jej realizacji,   

 niskie zaufanie społeczne, w tym do państwa, utrudniające zaangażowanie się w 

proces transformacji i współpracę (uzasadniony doświadczeniem poprzednich 

transformacji) 

 niska jakość dialogu społecznego, 

 niedostateczne nakłady na usługi publiczne i płace pracowników sektora 

publicznego, 

 zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym, 

 mniejszy udział kobiet w rynku pracy, widoczny zwłaszcza w regionach 

wymagających transformacji, oraz nierówności płacowe, 
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 utrudnienia w mobilności pracowników (logistyczne – transport i dostęp do 

mieszkań), 

 niskie dochody większości obywateli utrudniające udźwignięcia konsekwencje 

działań proklimatycznych np. renowacje budynków, zmianę źródła użytkowanej 

energii na niskoemisyjne oraz przystosowanie się do potrzeb rynku pracy (nakłady 

na kształcenie, zmianę miejsca zamieszkania w nowym miejscu zatrudnienia), 

 rozwarstwienie dochodowe zwiększające ryzyko ubóstwa energetycznego, 

 brak doświadczenia w przeprowadzaniu transformacji o takiej skali, złożoności i 

tempie realizacji, 

 instytucje rynku pracy nie są wyspecjalizowane w stosowaniu instrumentów 

dedykowanych pracownikom transformujących się branż 

 trwająca pandemia COVID-19 angażuje siły i środki oraz utrudnia planowanie.  

Szanse:  

 porozumienie strony rządowej ze związkami zawodowymi w sprawie transformacji 

górnictwa węgla kamiennego daje podstawę do działań na rzecz transformacji 

klimatycznej, 

 możliwość wykorzystania istniejących instytucji dialogu społecznego, 

 inwestycje w technologie stwarzają szansę na odejście od konkurowania niskimi 

płacami na rzecz zaawansowania technologicznego, 

 rozwój nowych sektorów gospodarki, 

 poprawa jakości środowiska, w tym powietrza, a w konsekwencji lepsze zdrowie 

obywateli i mniejsze koszty dla systemu ochrony zdrowia z tytułu leczenia chorób 

wynikających z zanieczyszczenia środowiska, 

 zmiana regionalnych rynków pracy, 

 poprawa bezpieczeństwa i higieny w pracy w związku z popularyzacją 

niskoemisyjnej gospodarki, 

 możliwość zrzeszenia pracowników w związkach zawodowych w nowych sektorach 

gospodarki i zwiększenie uzwiązkowienia w kraju. 

Zagrożenia:  

 nieefektywny dialog społeczny w sprawie transformacji grozi nieuwzględnieniem 

społecznego wymiaru tego procesu, brakiem lub nieadekwatnymi instrumentami 

wsparcia, konfliktami społecznymi, przenoszeniem kosztów transformacji na 

pracowników, zahamowaniem bądź wstrzymaniem procesu transformacji 

klimatycznej,  

 zbyt szybkie tempo transformacji uniemożliwi jej efektywną realizację co zagrozi 

funkcjonowaniu gospodarki, bezpieczeństwu energetycznemu, miejscom pracy i 

sprawiedliwemu społecznie wymiarowi transformacji, 

 restrykcyjna polityka klimatyczna UE utrudni realizację transformacji np. ograniczy 

konkurencyjność przedsiębiorstw, w tym oferowanych przez nie towarów i usług, 

oraz dostaw energii po adekwatnych cenach. Ograniczy to fundusze przedsiębiorstw 

na inwestycje zmniejszające emisyjność gospodarki, 
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 brak zgody Komisji Europejskiej na państwową pomoc publiczną spowoduje fiasko 

umowy społecznej w sprawie transformacji klimatycznej, 

 wysokie koszty transformacji przekroczą poziom finansowania unijnego i możliwości 

finansowe publiczne i prywatne,  

 niepewność wynikająca ze zmiennych decyzji rządu bądź ich braku zmniejszy tempo 

lub skuteczność transformacji w przedsiębiorstwach, 

 brak likwidacji barier, w tym prawnych uniemożliwi rozwój niskoemisyjnej 

gospodarki,  

 skuteczniej od Polski transformujące się państwa UE bądź nieobjęte wymogami 

środowiskowymi UE przechwycą rynki zbytu ograniczając jej potencjał gospodarczy, 

 wzrost cen energii obniży konkurencyjność gospodarki, ograniczy inwestycje 

publiczne i prywatne, zwiększy koszty życia obywateli oraz skalę ubóstwa i 

wykluczenia społecznego,   

 utrata potencjału innowacyjności sektora wydobywczego przemysłu maszynowego i 

elektromaszynowego w przypadku nieudanej transformacji, 

 utrata potencjału pracowników w wyniku ich dezaktywizacji zawodowej lub podjęcia 

pracy o niższych wymogach kwalifikacji w kraju bądź na emigracji zarobkowej, 

 nieadekwatne do potrzeb pracowników i przedsiębiorstw instrumenty rynku pracy 

nie utrzymają aktywności zawodowej pracowników, 

 obniżenie wynagrodzeń pracowników sektora wydobywczego i energetycznego w 

wyniku zatrudnienia ich w innych sektora oraz pogorszenie ich warunków pracy w 

konsekwencji transformacji sektora wydobywczego, 

 migracja bądź emigracja z regionów najsilniej objętych transformacją obniży 

potencjał ich rozwoju,  

 powstanie regionów „zdegradowanych” w wyniku likwidacji przemysłu 

wydobywczego, 

 zbyt niskie nakłady na sprawiedliwą transformację nie uchronią kraju przed 

wzrostem ubóstwa, w tym energetycznego, 

 zmniejszenie uzwiązkowienia w wyniku zamykania przedsiębiorstw wydobywczych. 

 

 

Rekomendacje i postulaty w zakresie realizacji przez państwo polityki 

klimatycznej z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych.  

 zbudować w dialogu społecznym porozumienie społeczne dotyczące sposobu 

sprawiedliwej transformacji klimatycznej, przy zasadniczej roli i odpowiedzialności 

państwa za realizację stabilnej polityki gospodarczej, w tym przemysłowej, i 

społecznej; 

 zwiększyć rolę dialogu społecznego na poziomie krajowym, terytorialnym, 

branżowym i zakładowym poprzez przestrzeganie przepisów prawa, efektywne 

wykorzystanie instytucji dialogu społecznego w zarządzaniu procesami 

gospodarczymi wdrażającymi Europejski Zielony Ład; 
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 włączyć partnerów społecznych w dialog na temat treści i realizacji strategii rozwoju 

kraju i regionów uwzględniającej sprawiedliwą transformację klimatyczną; 

 promować formę zarządzania przedsiębiorstwami z uwzględnieniem dialogu 

społecznego i partycypacji pracowniczej oraz premiować przedsiębiorstwa z 

zawartym układem zbiorowym pracy np. w systemie zamówień publicznych; 

 wprowadzić obowiązek udziału pracowników w organach spółek prywatnych, na 

wzór spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także wzmocnić nadzór właścicielski nad 

spółkami publicznymi celem zarządzania nimi z wykorzystaniem partycypacji 

pracowniczej; 

 zwiększyć potencjał partnerów społecznych i instytucji dialogu społecznego celem 

najlepszego wykorzystania ich potencjały dla budowania porozumienia społecznego; 

 przyjąć szczegółowy plan sprawiedliwej transformacji, z miernikami postępu i 

narzędziami ich monitorowania w ramach dialogu społecznego; 

 prowadzić rzeczowe działania informacyjne celem zbudowania świadomości 

społecznej realizowanego procesu transformacji i zapewnienia jego 

transparentności;  

 zadbać o jakość zatrudnienia w kraju, poprawę przestrzegania praw pracowniczych 

w tym równego wynagradzania za tą samą pracę celem, między innymi, aktywizacji 

zawodowej oraz zapobiegania ryzyku pogorszenia warunków płacowych w wyniku 

transformacji klimatycznej; 

 poprawić jakość pracy i płacy zatrudnienia w administracji publicznej, usługach 

publicznych i w sferze nauki - kluczowych dla powodzenia procesu transformacji 

klimatycznej; 

 dostosować system kształcenia do wyzwań przyszłej gospodarki i funkcjonowania 

państwa;  

 wspierać rozwój mieszkalnictwa w różnych formach (spółdzielcze, komunalne, na 

wynajem) oraz rozwijać zbiorowy transport publiczny celem poprawy warunków 

życia, mobilności pracowników oraz warunków prowadzenia biznesu; 

 uwzględnić w planie transformacji instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw 

wydobywczych oraz przedsiębiorstw okołogórniczych celem dostosowania ich 

działalności do zmieniającej się gospodarki oraz umiejętności pracowników do 

zapotrzebowania rynków pracy;  

 inwestować we wdrażanie technologii i infrastrukturę zapewniających przystępną 

cenowo czystą energię; 

 inwestować w automatyzację i cyfryzację oraz rozwój nowych technologii i innowacji, 

 znieść bariery współpracy biznesu i jednostek badawczo-rozwojowych oraz 

edukacyjnych celem tworzenia warunków dla nowych specjalizacji, nowych 

technologii i innowacji; 

 kreować, we współpracy ze związkami zawodowymi i organizacjami 

przedsiębiorców, nowe specjalizacje regionów celem tworzenia nowego potencjału 

rozwojowego kraju; 
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 wspierać tworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości (wsparcie publiczne tylko 

dla przedsiębiorstw posiadających miejsca pracy wysokiej jakości).; 

 przygotować instrumenty aktywizujące rynku pracy i ograniczające negatywne 

skutki transformacji takie jak wsparcie dla pracowników w miejscu pracy i na rynku 

pracy, w tym kształcenie i szkolenie zatrudnionych w kopalniach i 

przedsiębiorstwach okołogórniczych, z uwzględnieniem bieżących i przyszłych 

potrzeb gospodarki regionalnej i krajowej. Zwiększenie lub nabycie nowych 

kwalifikacji powinno zostać dopasowane do potrzeb konkretnego, 

przekształcającego się przedsiębiorstwa lub potrzeb rynku pracy. Programy 

doskonalenia kompetencji pracowników (krajowe i regionalne, publiczne i 

prywatne) powinny być dopasowane także do wieku pracowników i rozliczane ze 

skuteczności. Celem powinny być uzyskanie przez pracownika stabilnego miejsca 

pracy wysokiej jakości. Trzeba zaangażować w realizację tych instrumentów związki 

zawodowe, organizacje przedsiębiorców, samorządy terytorialne. Wsparcie powinno 

uwzględniać koszty dokształcania, wyposażenia stanowiska pracy, edukacji, zmiany 

miejsca zamieszkania oraz dojazdów do pracy. Zakres instrumentów powinien  

uwzględniać również odprawy, urlopy górnicze, dofinansowanie zmiany stanowiska 

pracy i jego wyposażenia, odprawy emerytalne czy środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. Przy czym należy mieć na uwadze, że wysokość wsparcia na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej zwykle pozwala na funkcjonowanie jedynie 

mikrodziałalności gospodarczej a przetrwanie nowopowstałych biznesów jest 

stosunkowo niska. Instrumenty wsparcia powinny być indywidualnie dopasowane a 

efekty ich zastosowania instrumentów monitorowane. Należy przygotować 

możliwość relokacji pracowników do innych kopalń. Priorytetem powinno być 

utrzymanie wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników na rynku pracy. 

Każde odejście z pracy powinno być powiązane z instrumentami aktywizującymi na 

rynku pracy. W razie potrzeby powinna być możliwość zastosowania kilku 

instrumentów wsparcia dla jednego pracownika bądź przedsiębiorstwa. Miernikiem 

efektywności wsparcia powinna być jakość zatrudnienia. Należy zaangażować Radę 

Rynku Pracy oraz powiatowe rady rynku pracy do działań w ww. zakresie.; 

 stworzyć i adekwatnie finansować segment wsparcia społecznego, system osłon 

socjalnych z instrumentami jednorazowymi, czasowymi i stałymi, w tym dedykowane 

osobom ubogim energetycznie. Celem powinno być zminimalizowanie negatywnych 

skutków transformacji klimatycznej.; 

 udostępnić instrumenty o charakterze zwrotnym i bezzwrotnym. Dla 

przedsiębiorstw oraz pracowników należy udostępnić usługi konsultingowe w 

ramach publicznego systemu wsparcia.  

 

Przykłady kooperacji partnerów społecznych w zakresie wdrażania rozwiązań 

związanych z celami Europejskiego Zielonego Ładu bądź podejmowane działania 

przedsiębiorstw lub państwa na rzecz realizacji polityki klimatycznej. 
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Przedsiębiorstwa w Polsce w niewielkim stopniu posiadają przyjęte strategie 

klimatyczne. Zwykle są to biznesy międzynarodowe lub rodzime spółki, często działające 

na rynkach międzynarodowych, przez co bardziej świadome potrzeby działań 

prośrodowiskowych. Wcześniej ich działania dla klimatu były w pewnym zakresie 

realizowane w ramach strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). 

Polskie spółki giełdowe w większości przypadków nie przyjęły dotychczas strategii 

dotyczących zmiany klimatu. Tylko 1% z nich zaraportowało swoje emisje dwutlenku 

węgla w całym łańcuchu wartości. Jedynie 13 ze 140 emitentów notowanych w ramach 

głównych indeksów GPW (WIG20, mWIG40, sWIG80) przyjęło dotychczas cele 

klimatyczne. To znacznie niższy odsetek w porównaniu do najbardziej rozwiniętych 

rynków kapitałowych. Z amerykańskiej listy Fortune 500, 60% spółek ogłosiło cele 

klimatyczne a z indeksu FTSE100 51% spółek ogłosiło plany redukcji emisji, w przypadku 

niemieckiego DAX30 było to 86% spółek. W Polsce, czterech z trzynastu emitentów, 

którzy ogłosili cele redukcji emisji, nie przedstawiło strategii klimatycznej precyzujacej 

sposób ich osiągnięcia. Niewielki odsetek polskich firm zaciągających zobowiązania do 

redukcji emisji lub osiągnięcia neutralności klimatycznej związany jest z niską presją ze 

strony interesariuszy oraz brakiem zachęt regulacyjnych. W ubiegłym roku tylko 28 

spółek giełdowych wyemitowało do atmosfery ponad 28 mln ton gazów cieplarnianych 

co stanowi ponad 106 mln ton na każdy 1 mln zł przychodu. Powyższe wskazuje na 

znaczący wpływ działalności największych spółek giełdowych na środowisko. 16. W 2020 

r. roku raportowanie informacji związanych z ochroną klimatu było jeszcze dobrowolne, 

prawdopodobnie jednak w 2021 r. UE wprowadzi obowiązek raportowania tych 

informacji przez największe spółki, z których część jest notowana na giełdzie papierów 

wartościowych. 

                                                           
16 Cele i strategie klimatyczne emitentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Instrat 
Policy Paper 08/2021 r,. 


