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6 Sprawiedliwa transformacja w regionie bełchatowskim

Jednostki samorządu terytorialnego znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie Kompleksu Bełchatowskiego charakteryzują się zróżnico-
waną sytuacją społeczna gospodarczą. Na tle całego regionu (woj. łódz-
kiego) oraz pozostałych regionów węglowych w Polsce, zdecydowanie 
w najlepszej sytuacji gospodarczej pozostają gminy Rząśnia i Sulmierzyce 
(pow. pajęczański) oraz gminy Szczerców i Kleszczów (pow. bełchatow-
ski). Zdefiniowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
Obszar Transformacji sięga terytorialnie na łącznie XX powiatów na tere-
nie podregionów (NUTS-3) piotrkowskiego i sieradzkiego.

W momencie zakończenia wydobycia i spalania węgla brunatnego, jed-
nostki samorządu terytorialnego staną przed ogromnym wyzwaniem 
transformacyjnym związanym z utratą znacznej części dochodów podat-
kowych i opłat otrzymywanych od PGE GiEK S.A oraz osłabieniem popytu 
wewnętrznego i pogorszeniem sytuacji na rynku pracy. Tę sytuację pogłę-
bią dodatkowo niekorzystne trendy demograficzne (starzenie się społe-
czeństwa) oraz migracja młodych do większych ośrodków miejskich.

W październiku 2020 r. Grupa Kapitałowa PGE pokazała strategię do 2030 
z perspektywami do 2050 r. Jej fundamentem jest odejście do węgla 
i inwestycje w morską i lądową energetykę wiatrową, fotowoltaikę oraz 
niskoemisyjne ciepłownictwo. Spółka nie przedstawiła wtedy jednak żad-
nych dat ani harmonogramu wyłączeń istniejących bloków węglowych, 
wskazując jedynie na kierunek dezinwestycji, czyli przekazania aktywów 
do tzw. banku węglowego (planowanej Narodowej Agencji Bezpieczeń-
stwa Energetycznego).

Dopiero w czerwcu 2021 r. władze regionalne (Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Łódzkiego) równolegle z PGE GiEK ogłosiły harmonogram wyłą-
czania bloków Elektrowni Bełchatów oraz Kopalni Bełchatów. Według 
zapowiedzi spółki zapisanych w Projekcie Terytorialnego Planu Sprawie-
dliwej Transformacji, wyłączanie poszczególnych bloków rozpocznie się 
dopiero po 2030 r. i potrwa do 2036 roku. W roku 2026 zakończone zosta-
nie wydobycie w ramach Pola Bełchatów oraz do 2038 roku w ramach 
Pola Szczerców1. Niestety zaproponowane daty nie są spójne z zobowią-
zaniami UE i Polski powziętymi w Porozumieniu paryskim.

Główne wnioski

1	 	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 
Transformacji Województwa Łódzkiego z dn. 29 czerwca 2021 r., https://bip.lodzkie.pl/oglo-
szenia/konsultacje-spo%C5%82eczne/item/11166-konsultacje-projektu-terytorialnego-planu-
-sprawiedliwej-transformacji-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego.  
Dane i informacje cytowane dalej w tekście publikacji pochodzą z Projektu TPST w wersji  
z dnia 7 czerwca 2021 r.

https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/konsultacje-spo%C5%82eczne/item/11166-konsultacje-projektu-terytorialnego-planu-sprawiedliwej-transformacji-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego
https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/konsultacje-spo%C5%82eczne/item/11166-konsultacje-projektu-terytorialnego-planu-sprawiedliwej-transformacji-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego
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Zaplanowanie dat wyłączenia bloków energetycznych Elektrowni Beł-
chatów oraz zakończenia eksploatacji złóż węgla brunatnego Bełchatów 
i Szczerców, jak również odejście od planu eksploatacji złoża Złoczew 
mają fundamentalne znaczenie przede wszystkim dla pracowników Kom-
pleksu Bełchatowskiego oraz mieszkańców regionu. Proces likwidacji bli-
sko 14 tys. miejsc pracy bezpośrednio w samej kopalni i elektrowni, jak 
i spółkach zależnych, będzie stanowił największe wyzwanie dla GK PGE 
oraz całego regionu.

Niestety tempo redukcji zatrudnienia wynikające z planowanych przez 
PGE dat będzie szybsze niż tempo naturalnego przechodzenia pracowni-
ków na emeryturę. W samym Kompleksie Bełchatowskim ok. 1 785 (25,5%) 
zatrudnionych nie zdąży nabyć uprawnień emerytalnych przed końcem 
funkcjonowania kopalni w 2038 roku oraz elektrowni w 2036 roku. Do 
tych osób należy doliczyć pracowników spółek zależnych, spośród któ-
rych prawie 3 674 (67%) również nie nabędzie praw emerytalnych przed 
2038 r.

Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji powinny w pierwszej 
kolejności wspierać transformację rynku pracy i priorytetyzować inwesty-
cje wpisujące się w Europejski Zielony Ład, aby wykorzystać posiadane 
kompetencje pracowników Kompleksu Bełchatowskiego oraz wykorzy-
stać rosnące zapotrzebowanie na technologie i produkty w gospodarce 
niskoemisyjnej.

Przygotowanie kompleksowych projektów z zakresu aktywnych poli-
tyk rynku pracy oraz ich sfinansowanie z FST obok programu inwestycji 
infrastrukturalnych powinno stać się priorytetem dla władz regionalnych. 
Zaangażowanie zarówno publicznych służb zatrudnienia jak i prywatnych 
instytucji rynku pracy pozwoli na wykorzystanie zalet obu typów inter-
wencji. Programy skierowane do pracowników Kompleksu Bełchatow-
skiego powinny być oparte przede wszystkim o zakontraktowany rezultat, 
gwarantujący skuteczne i trwałe zatrudnienie danego pracownika.

Aby zapobiec negatywnemu scenariuszowi transformacji w regionie, 
konieczne jest utrzymanie przemysłowego charakteru regionalnej gospo-
darki. Doświadczenia zagraniczne wskazują, że takie podejście może być 
bardziej skuteczne niż całkowite odejście od przemysłu (przykład nie-
mieckich Łużyc). Aby ten proces był skuteczny, potrzebne jest stworzenie 
długoterminowego planu na rzecz zarządzania transformacją węglową 
na podstawie szerokiego dialogu wszystkich zainteresowanych stron. 
Kluczowa jest tu perspektywa lokalna oraz uwzględnienie od samego 
początku efektywnych narzędzi polityki społecznej i strukturalnej.

Zaprezentowany przez UMWŁ projekt TPST nie jest ostateczną wersją 
dokumentu. Niniejsze opracowanie ma stanowić wkład do niego i zawiera 
propozycje uzupełnień oraz rekomendacje bardziej ambitnych rozwiązań 
w zakresie polityki demograficznej, rynku pracy czy finansów jednostek 
samorządu terytorialnego.
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Niniejszy raport stanowi pogłębioną diagnostykę podregionu piotrkow-
skiego i sieradzkiego w województwie łódzkim stanowiących razem jeden 
z trzech polskich regionów węglowych węgla brunatnego – potencjalnego 
beneficjenta do wsparcia w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transforma-
cji (FST). W raporcie opisano charakterystykę lokalnej gospodarki i rynku 
pracy ze zdefiniowanego Obszaru Transformacji (OT) oraz wskazano rolę 
i oddziaływanie Kompleksu Bełchatowskiego (części PGE GiEK S.A.). 
Następnie w oparciu o dokonane analizy zdefiniowano kluczowe wyzwa-
nia w kontekście społeczno-gospodarczym.

Pod koniec czerwca zakończyły się konsultacje Projektu Terytorialnego 
Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST) województwa łódzkiego, dzięki 
któremu jako jeden z sześciu (względnie siedmiu) regionów ma szansę 
na wsparcie z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Pro-
jekt zakłada m.in., że bloki węglowe w Elektrowni Bełchatów zakończą 
działalność do 2036 roku, a eksploatacja węgla brunatnego z ostatniego 
pola (Szczerców) dobiegnie końca w 2038 roku.2 Niestety daty wskazane 
w projekcie TPST pozostają jednak nadal odległe z punktu widzenia 
celów klimatycznych. Data, która powinna wyznaczać termin końca uży-
cia węgla w energetyce w Europie i krajach OECD to 2030 rok3.

Stopniowe przejście do gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z założeniami 
Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ), w ciągu następnych kilkunastu lat 
będzie stanowić szczególne wyzwanie dla Polski – kraju z największą liczbą 
regionów węglowych w Unii Europejskiej (UE) i największym zatrudnieniem 
w górnictwie oraz energetyce opartej na węglu. Polska gospodarka w skali 
UE jest nadal w dużym stopniu zależna od paliw kopalnych, głównie węgla 
kamiennego i brunatnego. Odejście od węgla wymagać będzie stworzenia 
kompleksowego planu działań połączonych z programami inwestycyjnymi 
dla poszczególnych regionów węglowych, w celu zniwelowanie negatyw-
nych skutków dochodzenia do neutralności klimatycznej. Istotnym założe-

Wprowadzenie

2	 	W opublikowanym projekcie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji znalazły się daty 
zakończenia trwającej obecnie eksploatacji złóż w polach Bełchatów i Szczerców – ma ona 
nastąpić odpowiednio w 2026 r. i 2038 r. W projekcie TPST potwierdzono również, że eksploata-
cja węgla ze złoża Złoczew byłaby trwale nierentowna, wobec czego PGE nie planuje wydobycia 
stamtąd surowca i obszar ten został również zgłoszony do obszaru transformacji. Jednocześnie 
ogłoszono daty wyłączenia z eksploatacji bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów: 2030 
r. – 1 blok, 2031 r. – 1 blok, 2032 r. – 2 bloki, 2033 – 2 bloki, 2034 r. – 3 bloki, 2035 r. – 2 bloki 
i 2036 – 1 blok.

3	 	Czyżak, P., Hetmański, M., (2020). 2030. Analiza dot. granicznego roku odejścia od węgla 
w energetyce w Europie i Polsce, Instrat Policy Paper 01/2020.
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niem tego planu jest budowa akceptacji społecznej dla obranego kierunku 
oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i trwałemu bezrobociu, które 
naznaczyło historię transformacji pozostałych regionów węglowych, w tym 
Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego.

Jednym z najbardziej wrażliwych na transformację regionów węglowych 
w skali UE jest województwo łódzkie. Zaliczane jest ono do grupy regionów 
słabiej rozwiniętych, osiągających mniej niż 75% średniej unijnej PKB na 
osobę. Dlatego w nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 
region nadal będzie korzystać z wysokiego poziomu dofinansowania. Nie 
ma jednak pewności co do wielkości wsparcia, na które region może liczyć 
w ramach Funduszu i Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji (MST).

Obecnie deklarowany przez polski rząd poziom wsparcia regionu węglo-
wego w województwie łódzkim z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 
(FST) jest mniejszy, niż wynikałoby to z metodologii Komisji Europejskiej 
(KE). Różnica ta wynika z przyjęcia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej (MFiPR) innego algorytmu alokacji. Według wyliczeń Funda-
cji Instrat z września 2020 r., województwo łódzkie mogłoby pozyskać 
z FST, nawet 764 mln euro, czyli 22% jego alokacji dla Polski4. W stycz-
niu 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaproponowało 
alokację środków z FST dla wszystkich polskich regionów węglowych 
(6 województw), która przewiduje, że region może uzyskać jedynie 8% 
alokacji FST, czyli jedynie 344 mln euro.

Skala interwencji z FST dla województwa łódzkiego może nie odzwier-
ciedlać skali wyzwań społecznych oraz być nieproporcjonalna wzglę-
dem pozostałych regionów węglowych w Polsce. Mimo, że w Elektrowni 
i Kopalni Bełchatów zatrudnionych jest bezpośrednio 7,8 tys. osób, to 
planowana interwencja jest mniejsza niż dla pozostałych regionów węgla 
brunatnego – Wielkopolski Wschodniej (387 mln euro; ok. 4 tys. pracow-
ników GK ZE PAK) oraz Dolnego Śląska (556 mln euro łącznie dla regionu 
wałbrzyskiego – brak zatrudnienia i zgorzeleckiego - 3,7 tys. osób w Kom-
pleksie Turów).

Brak deklaracji osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. przez 
polski rząd zagraża przyznaniu połowy środków z puli FST dla wszyst-
kich polskich regionów węglowych. Bez tego kroku, w kolejnych latach 
perspektywy finansowej 2021-2027 wartość środków z FST będzie wyno-
sić zaledwie 50% wskazanej przez UE alokacji dla Polski (3,8 mld euro). 
Konieczność podjęcia takich decyzji znajduje potwierdzenie w artykule 7 
Rozporządzenia o FST (PE-CONS 5/21)5, który wskazuje, że „dostęp do Fun-
duszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie ograniczony do 50% kra-

4	 		Czyżak et al. (2020). Zielone miejsca pracy. Przypadek regionu bełchatowskiego.  
Instrat Policy Paper 04/2020. 
Obliczenia w oparciu o ówcześnie publikowane publicznie dokumenty (w tym postęp w Trilogu) 
oraz metodologię Komisji Europejskiej służącą do wyznaczenia alokacji pomiędzy krajami człon-
kowskimi.

5	 	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. 
ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056&from=pl
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jowej alokacji wobec tych państw członkowskich, które jeszcze nie zobowią-
zały się do realizacji celu zakładającego osiągnięcie przez UE neutralności 
klimatycznej do 2050 r., zgodnie z celami Porozumienia paryskiego, a pozo-
stałe 50% zostanie udostępnione po przyjęciu takiego zobowiązania”6.

Wyjściem w sytuacji zamrożenia środków z FST może być niedawne 
poparcie przez Polskę Europejskiego Prawa Klimatycznego (ECL)7. Nowe 
regulacje weszły w życie z dniem 29 lipca 2021 roku i staną się obo-
wiązkowe dla wszystkich państw członkowskich. Można zatem założyć, 
iż przyjęcie przez Polskę zapisów ECL w pewnym sensie oznacza również 
przyjęcie deklaracji neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz zobowiąza-
nia do redukcji emisji CO2 do 2030 r. 

Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji, które są podstawą do 
pozyskania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przez 
regiony górnicze nie powinny skupiać się wyłącznie na pozyskaniu finan-
sowania na zmianę technologiczną. Interwencja przez ten fundusz oraz 
przewidziane w ramach jej inwestycje mają na celu zapobiegać struktu-
ralnemu zubożeniu regionu w dłuższej perspektywie poprzez niwelowa-
nie negatywnych skutków odchodzenia od węgla w wymiarze społecz-
nym, środowiskowym oraz gospodarczym. Inwestycje z TPST powinny 
w szczególności skupić się na wsparciu osób z sektorów dotkniętych bez-
pośrednio transformacją (górnictwo, energetyka) i przedsiębiorstw z nimi 
powiązanych (m.in. dostawców, kooperantów) oraz do wsparcia skutecz-
nej dywersyfikacji gospodarczej regionu.

Wśród polskich regionów węglowych województwo łódzkie należy do grupy 
regionów mniej przygotowanych do procesu pozyskania środków z FST. 
Liderami są województwa wielkopolskie, śląskie i dolnośląskie, wskazane 
już z początkiem 2020 r. przez Komisję Europejską jako polskie regiony 
węglowe, które mogą uzyskać środki z tego źródła. Powyższe czynniki budzą 
uzasadnione obawy, że region może nie zostać ostatecznie uwzględniony 
jako kwalifikujący się do Funduszu i Mechanizmu Sprawiedliwej Transfor-
macji region węglowy. Aby tak się nie stało powinny zostać spełnione co 
najmniej dwa warunki. Konieczne jest zaproponowanie w projekcie TPST 
bardziej ambitnych rozwiązań w zakresie realizacji polityki klimatycznej 
(w tym deklaracji osiągnięcia neutralności klimatycznej na poziomie regio-
nalnym) oraz w zakresie transformacji na rynku pracy. 

Jeśli rząd polski nie zadeklaruje realizacji unijnego celu neutralności kli-
matycznej do 2050 r. na poziomie krajowym, to szanse regionu na pozy-
skanie nawet 344 mln euro mogą być zagrożone niezależnie od przyjętych 
w TPST zapisów czy ogłoszonych przez PGE GiEK S.A. dat wygaszenia 
bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów oraz zakończenia wydoby-
cia węgla brunatnego.

6	 		https://www.consilium.europa.eu/media/45127/210720-euco-final-conclusions-pl.pdf.
7	 		Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 w sprawie ustanowienia ram 

na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009  
i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

https://www.consilium.europa.eu/media/45127/210720-euco-final-conclusions-pl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&from=pl
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Zakres terytorialny

Bełchatowsko-Szczercowski Górniczo-Energetyczny Obszar Funkcjo-
nalny oraz Złoczewski Górniczo-Energetyczny Obszar Funkcjonalny two-
rzą Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów – Szczerców – Złoczew, 
są rejonem dominacji gospodarki surowcowej opartej na zasobach węgla 
brunatnego i produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.

Powierzchnia Zagłębia ogółem wynosi 1 878,0 km2, tj. 10,0% powierzchni 
województwa łódzkiego, w tym 61,0 km (3,0%) zajmują obszary miej-
skie. Obszary wiejskie zajmują 1 817 km2 , co stanowi 97,0% powierzchni 
obszaru funkcjonalnego oraz 11,0% powierzchni obszarów wiejskich 
w regionie. Na terenie Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów 
– Szczerców – Złoczew, w ramach Polskiej Grupy Energetycznej Górnic-
two i Energetyka Konwencjonalna S.A., działają Elektrownia Bełchatów 
i Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

Sytuacja  
ekonomiczno-społeczna
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Rysunek 1. Obszar oddziaływania Zagłębia Górniczo-Energetycznego 
Bełchatów – Szczerców – Złoczew (Obszar Transformacji)

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z wnioskiem rozporządzenia ustanawiającego Fundusz Spra-
wiedliwej Transformacji8 oraz wskazaniami Semestru Europejskiego9 
z początku 2020 roku jako obszar najbardziej dotknięte negatywnymi 
skutkami transformacji w woj. łódzkim i tym samym kwalifikujący się do 

A1

A2

A2

S14

S8

S8

S8

Elektrownia Bełchatów

Pole Bełchatów
Pole Szczerców

Złoże Złoczew

Góra Kamieńsk

A1

Skierniewice

łaskisieradzki

bełchatowski

wieluński

pajęczański

radomszczański

piotrkowski
(2030-2036)

(2026)
(2038)

Piotrków 
Trybunalski

ŁÓDŹ

Elektrownia Bełchatów

Eksploatowane Pola Bełchatów 
i Szczerców

Planowane Pole Złoczew

Góra Kamieńsk

8	 	Wniosek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, COM/2020/22 final. 

9	 	Komisja Europejska, Europejski semestr 2020, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
2020-european_semester_country-report-poland_pl.pdf, luty 2020.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-poland_pl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-poland_pl.pdf
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wsparcia wskazano 2 podregiony (NTS-3) i 8 powiatów (NTS-4): bełcha-
towski, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowski i radomszczański (z podre-
gionu piotrkowskiego) i pajęczański, łaski, sieradzki oraz wieluński 
(z podregionu sieradzkiego). Jest to obszar obejmujący swoim zasie-
kiem 35 gmin, które zajmują powierzchnię 3 667 km², co stanowi 20,1% 
obszaru województwa, i zamieszkuje w nich 416,6 tys. osób, tj. 17,0 % 
ogółu mieszkańców województwa.

Najważniejszymi jednostkami terytorialnymi z punktu oddziaływania 
Kompleksu Bełchatowskiego są gminy: Rząśnia i Sulmierzyce w powiecie 
pajęczańskim oraz Szczerców i Kleszczów w powiecie bełchatowskim. 
Z tytułu funkcjonowania na ich terenie odkrywek (Pola Szczerców oraz 
Bełchatów), gminy te otrzymują od PGE GiEK S.A. największe płatności 
m.in. z tytułu opłat eksploatacyjnych. Ich obszar stanowi bezpośredni 
obszar transformacji (OT).

W niniejszym opracowaniu, z uwagi na ograniczone dane przyjrzano się 
sytuacji społeczno-gospodarczej z szerszej perspektywy ośmiu powiatów 
(NTS-4) a nie jedynie obszaru wskazanego w TPST.

Demografia

Województwo łódzkie oraz jego podregiony charakteryzuje się bardzo 
trudną sytuacją demograficzną. Od 2010 r. liczba ludności w wojewódz-
twie spadła o ponad 87,6 tys. osób (3,4%), a tempo wyludniania się regionu 
jest jednym z najwyższych w kraju (dla Polski spadek o 147,3 tys. osób, 
czyli 0,4%). Z podobną tendencją mamy do czynienia również w podregio-
nach piotrkowskim i sieradzkim.

W przypadku analizowanych podregionów mamy do czynienia z nie-
ustannym od lat spadkiem populacji. Podregion piotrkowski obejmu-
jący powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, 
tomaszowski i miasto Piotrków Trybunalski, wg danych GUS za 2019 r. 
zamieszkuje nieco ponad 528 tysięcy osób. Oznacza to, iż od 2010 r. 
populacja regionu spadla o 16,8 tys. osób (2,8%). Największy spadek lud-
ności na jego obszarze odnotowano w Piotrkowie Trybunalskim (3,8 tys. 
osób, 4,9%) oraz w powiecie radomszczańskim (5,1 tys. osób, 4,0%). 
Z kolei podregion sieradzkie obejmujący powiaty: łaski, pajęczański, pod-
dębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski oraz zduńskowolski zamiesz-
kuje 444,7 tys. osób. Od 2010 r. populacja tego regionu spadła o 11,4 tys. 
osób (2,5%). Największy spadek ludności w tym podregionie miał miejsce 
w powiecie pajęczańskim (1,8 tys. osób, 3,4%) zlokalizowanym w obsza-
rze bezpośredniego oddziaływania kompleksu bełchatowskiego. Pozo-
stałe powiaty podregionu sieradzkiego charakteryzowały spadek popula-
cji na poziomie ok. 2,7%. Jedynie w przypadku powiatu wieruszowskiego 
spadek ten kształtował się na poziomie ok. 0,8%. 
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Rysunek 2. Populacja w powiatach Obszaru Transformacji  
(2019, w tys. osób) oraz zmiana liczebności populacji (2019/2010 w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Główną przyczyną ubytku ludności w analizowanych podregionach jest 
ujemny przyrost naturalny będący wynikiem niskiej liczby urodzeń i wyso-
kiej liczby zgonów. W 2019 r. stopa przyrostu naturalnego w podregionie 
piotrkowskim wyniosła -3,6%. Jedynie w przypadku powiatu bełchatow-
skiego przyrost naturalny był dodatni (0,8%). Niemniej jednak również 
w jego przypadku obserwujemy od lat nieustanny spadek stopy przyrostu 
naturalnego. Z kolei w podregionie sieradzkim stopa przyrost naturalnego 
kształtowała się na poziomie -2,5%. Największą ujemną stopę przyrostu 
naturalnego w tym podregionie odnotowano w powiecie łaskim (-3,7%), 
a najmniejszą w powiecie wieruszowskim (-0,7%). W przypadku obu 
podregionów oraz ich poszczególnych powiatów, ujemny przyrost natu-
ralny zwiększa się od lat. (Stopa przyrostu naturalnego dla województwa 
łódzkiego -3,5%; dla Polski -0,7%).

Analizowane podregiony jak i całe województwo łódzkie charakteryzują 
się również znacznym odpływem ludności na skutek migracji. W przy-
padku podregionu piotrkowskiego saldo migracji wyniosło w 2019 r. -2,4%. 
Największe ujemne saldo migracji zanotowano w powiecie opoczyńskim 
(-5,3%). Jedynie w powiecie piotrkowskim zanotowano dodatnie saldo na 
poziomie (1,5%). Z kolei w podregionie sieradzkim saldo migracji wyniosło 
w 2019 r. -2,2%. Największe ujemne saldo migracji zanotowano w powie-
cie pajęczańskim (-5,2%) zaś w powiecie łaskim odnotowano dodat-
nie saldo na poziomie 1,3%. (Saldo migracji dla województwa łódzkiego 
-1,0%; dla polski 0,2%).
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Wykres 1. Populacja w powiatach Obszaru Transformacji  
według struktury wiekowej, (2019, osoby)
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Źródło: BDL GUS

Oba analizowane podregiony jak i całe województwo łódzkie charakte-
ryzują się także niekorzystnymi zmianami struktury wiekowej mieszkań-
ców związanymi ze starzeniem się. Struktura wiekowa społeczeństwa 
w podregionie piotrkowskim jest głównie oparta o osoby w wieku pro-
dukcyjnym (59,7% ludności). Nieco ponad 22% stanowią osoby w wieku 
poprodukcyjnym, a pozostałe 18,1% stanowią osoby w wieku przedpro-
dukcyjnym. Z kolei w podregionie sieradzkim struktura ta wynosiła odpo-
wiednio: 60,4% osoby w wieku produkcyjnym, 22% osoby w wieku popro-
dukcyjnym oraz 17,6% osoby w wieku przedprodukcyjnym. Jednocześnie 
w powiatach obu analizowanych podregionach notuje się od lat, jeden 
z najniższych w kraju wskaźników udziału ludności w wieku przedproduk-
cyjnym (16,8% w podregionie piotrkowskim, powiat radomszczański oraz 
16,9% w podregionie sieradzkim, powiat pajęczański) oraz jeden z naj-
wyższych w kraju wskaźników udziału ludności w wieku poprodukcyj-
nym (25% w podregionie piotrkowskim, miasto Piotrków Trybunalski oraz 
22,9% w podregionie sieradzkim, powiat poddębicki). Pozostałe powiaty 
analizowanych podregionów charakteryzują się zbliżoną strukturą wie-
kową mieszkańców. (Struktura wiekowa dla województwa łódzkiego to: 
58,8% osób w wieku produkcyjnym, 24,3% osób w wieku poprodukcyj-
nym oraz 17% osób w wieku przedprodukcyjnym, dla Polski odpowiednio: 
60%, 21,9% oraz 18,1%).

Skutkiem takiej struktury wiekowej jest wysoka wartość wskaźnika 
obciążenia demograficznego10. Dla podregionu piotrkowskiego wyniosła 
ona w 2019 r. 37,1 osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym. Najwyższą jego wartość odnotowana w Piotrkowie Trybu-
nalskim (43,3) oraz powiecie tomaszowskim (40,4). Z kolei w podregionie 

10	 	Stosunek liczby dzieci (0-14 lat) i osób w starszym wieku (65 i więcej lat) do liczby osób 
w wieku 15-64 lata.
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sieradzkim, wskaźnik ten kształtował się na poziomie 36,4 osób w wieku 
poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Najgorszą sytu-
acją pod tym względem charakteryzował się powiat poddębicki (38,1). 
(Wskaźnik obciążenia demograficznego dla województwa łódzkiego 41,3 
– m. Łódź z wynikiem 50,7 jest drugim najgorszym regionem w Polsce, 
dla Polski 36,5).

Wykres 2. Prognoza wskaźnika obciążenia demograficznego  
w powiatach Obszaru Transformacji (ludność w wieku poprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku produkcyjnym)
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Źródło: BDL GUS

Według prognozy demograficznej GUS sytuacja demograficzna analizo-
wanych podregionów ulegnie dalszemu pogorszeniu. Wskaźnik obcią-
żenia demograficznego w 2030 r. w podregionie piotrkowskim oraz sie-
radzkim pozostanie jeszcze na zbliżonym do obecnego poziomie, jednak 
w kolejnych latach (2030-2050) ulegnie znacznemu pogorszeniu. Postę-
pujący proces depopulacji i starzenia się społeczeństwa będzie stano-
wił w dla tych podregionów jak i całego województwa łódzkiego znaczne 
wyzwanie. (Prognoza na 2050 r. wskaźnika obciążenia demograficznego 
dla województwa łódzkiego 55,6, dla Polski 52,2).

Gospodarka

Łódzkie należy do stosunkowo dobrze rozwiniętych województw. 
W latach 2010-2016 łódzkie odrobiło dystans w stosunku do średniej 
krajowej PKB o 0,7 p.p., jednak tempo dynamiki wzrostu PKB w drugiej 
połowie lat 10-tych XXI w. wyhamowało. W 2018 r. PKB per capita woje-
wództwa łódzkiego wyniósł 51 397 zł, tj. 93,1% średniej krajowej (Polska 
55 230 zł), co dawało województwu 6. pozycję w kraju. Niestety, jego 
poszczególne podregiony odstawały od tej średniej. W 2018 r. PKB per 
capita podregionu piotrkowskiego wyniósł 93,3% średniej krajowej, co 
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oznacza drugą najwyższą wartość na tle całego województwa. Z kolei PKB 
per capita dla podregionu sieradzkiego wynosił w 2018 r. jedynie 66,3% 
tej średniej, co oznacza najgorszy wynik w całym województwie.

Wykres 3. Udział podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego w PKB 
województwa łódzkiego w latach 2000-2018 (%)
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Źródło: BDL GUS

Wykres 4. PKB per capita w podregionie piotrkowskim i sieradzkim  
na tle województwa łódzkiego, (2018, tys. PLN,%)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
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Należy podkreślić, że w latach 2002-201811 produktywność pracy w woje-
wództwie łódzkim wzrosła ona o ok. 2,8 p.p., biorąc pod uwagę iż, WDB 
na 1 pracującego w regionie łódzkim stanowiła w 2018 r. 90,9% średniej 
krajowej, wobec 88,1% w 2002 r.. Na tle całego województwa produktyw-
ność pracy podregionu piotrkowskiego wzrosła w analizowanym okresie 
aż 12,2 p.p. (WDB na 1 pracującego w podregionie piotrkowskim stano-
wiła w 2018 r. 95,8% średniej krajowej, wobec 83,6% w 2002 r.). Niestety 
w podregionie sieradzkim, produktywność pracy spadła o 2,3 p.p. (WDB 
na 1 pracującego w podregionie sieradzkim stanowiła w 2018 r. 69,2% 
średniej krajowej, wobec 71,5% w 2002 r.). i była najniżej w całym woje-
wództwie.

Wykres 5. Udział poszczególnych sekcji gospodarki w tworzeniu warto-
ści dodanej brutto w podregionach woj. łódzkiego (2018, %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Łódzkie oraz podregion piotrkowski należą do stosunkowo dobrze roz-
winiętych obszarów, o wysokim udziale przemysłu w wartości dodanej 
brutto i dynamicznie rosnącym udziale usług12. Przemysł i usługi to sek-
tory stanowiące główne źródło pracy w podregionie, bo aż 88% pracują-
cych jest zatrudnionych w obu sektorach. Wszelkie zmiany w tym zakre-
sie bezpośrednio ujawniają się w postaci wzrostu bezrobocia. Podregion 
piotrkowski jest silnie uzależniony od wszelkich zmian w zakresie sektora 
energetyki i górnictwa. To ten sektor posiada największy udział w tworze-
niu wartości dodanej i wyraźnie wyróżnia się na tle województwa i Pol-
ski (różnica odpowiednio 13 p.p. i 15 p.p.). Jednocześnie analiza wielko-
ści produkcji sprzedanej przemysłu ogółem w podregionie piotrkowskim 
wskazuje, że najbardziej rozwinięty przemysł (>3 mld zł w skali roku) ma 
powiat bełchatowski. Na tym tle podregion sieradzki wyraźnie odstaje. 
Ponad 57% wartości dodanej brutto generowane w nim jest przez usługi, 
natomiast przemysł stanowi o niespełna 29% wartości dodanej brutto. 
W podregionie odnotowuje się również największy w województwie udział 
rolnictwa w wartości dodanej brutto, bo aż 7,7%.

11	 	Określenie WDB dla wcześniejszych lat (2000 i 2001) jest niemożliwe lub niecelowe  
(w tym ze względu na wysoki błąd losowy próby w badaniach reprezentacyjnych, np. BAEL).

12	 	W skali Unii Europejskiej województwo łódzkie ora jego poszczególne podregiony są jednak 
słabo rozwiniętymi obszarami, nie osiągającymi 75% poz
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Istotnym problemem jest stosunkowo niska innowacyjność przemysłu 
(oraz ogólnie gospodarki) w województwie. Łódzkie znajduje się na 13. 
miejscu pod względem udziału przemysłowych przedsiębiorstw innowa-
cyjnych w liczbie przedsiębiorstw ogółem (20,6% wobec 24% w kraju)13. 
Warto jednak zaznaczyć, iż udział przychodów przedsiębiorstw przemy-
słowych ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych w przychodach 
ze sprzedaży ogółem plasuje region na 5. pozycji – w 2018 r. ze wskaź-
nikiem na poziomie 9,2% co jest wynikiem zbliżonym do średniej kra-
jowej (9,1%). Przyczyn niskiej innowacyjności regionu należy upatrywać 
przede wszystkim w strukturze gospodarczej, w której dominują mikro 
i mali przedsiębiorcy, działający w tradycyjnych przemysłach i usługach 
o małej wiedzochłonności. Ważnym czynnikiem decydującym o niskiej 
innowacyjności regionu są niskie nakłady na B+R. W województwie łódz-
kim w 2018 r. stanowiły one jedynie 4,7% wartości nakładów krajowych, 
zaś w relacji do PKB jedynie 0,94%, podczas gdy w kraju było to 1,21%.

Ważnym elementem gospodarczego obrazu regionu są usługi generujące 
w województwie łódzkim ponad 61% wartości dodanej brutto. Mimo iż 
łódzkie nie należy do grupy województw o wysokim udziale pracujących 
w usługach (10. miejsce w kraju), to jednak pod względem dynamiki przy-
rostu pracujących w usługach w latach 2010-2019, region ten ze wzrostem 
na poziomie 3,3 p.p. uplasowało się na 3. pozycji w kraju, co świadczy 
o istotnych zmianach w regionalnej strukturze pracujących. W podregio-
nie piotrkowskim wzrost ten wyniósł 3 p.p., a największy wzrost zatrud-
nionych w usługach zanotowały powiaty: piotrkowski (6,9 p.p. – najlepszy 
wynik w całym województwie), tomaszowski (5,2 p.p.). oraz bełchatow-
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Wykres 7. Udział energetyki i górnictwa  
w tworzeniu wartości dodanej w podregionie 
piotrkowskim na przestrzeni lat 2006-2018 (%)
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13	 	Z kolei wg syntetycznego wskaźnika innowacyjności RIS (ang. Regional Innovation Scoreboard) 
w 2018 r. łódzkie zajęło 7. miejsce w kraju, a pod względem dynamiki wzrostu wskaźnika 5., 
jednak w skali Europy wszystkie polskie województwa należą do grupy słabych innowatorów.
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ski (4,1 p.p.). W przypadku powiatu piotrkowskiego zmiana w strukturze 
pracujących (i zarazem duży względny wzrost zatrudnienia w usługach) 
dokonał się za sprawą przede wszystkim rozwoju działalności logistycz-
nej skoncentrowanej w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego14. W przypadku 
powiatu bełchatowskiego dokonała się głównie za sprawą spadającej 
liczby pracujących w przemyśle i budownictwie. W podregionie sieradzkim 
zatrudnienie w usługach wzrosło między 2019 a 2010 r. o 2,2 p.p. – najwię-
cej w powiatach: pajęczańskim (4,4 p.p.) i zduńskowolski (3,5 p.p.).

Przedsiębiorczość

Pod względem poziomu przedsiębiorczości wyrażonego liczbą pod-
miotów w systemie REGON na 1 tys. mieszkańców województwo łódz-
kie zajmowało w 2019 r. 10. pozycję wśród 16 województw. W 2019 r. 
w podregionie piotrkowskim zarejestrowanych było łącznie nieco ponad 
82,6 przedsiębiorstw na 1 tys. mieszkańców. Największa ich liczba była 
zarejestrowana w powiecie łaskim, wieluńskim oraz Piotrkowie Trybunal-
skim, radomszczańskim oraz bełchatowskim (ponad 90 na 1 tys. miesz-
kańców), zaś w pozostałych ok. 80 na 1 tysiąc mieszkańców. Struktura 
podmiotów gospodarczych zdominowana jest przez mikroprzedsiębior-
stwa, które stanowią blisko 96% wszystkich firm. W podregionie sieradz-
kim zarejestrowanych było z kolei nieco ponad 88,9 podmiotów na 1 tys. 
mieszkańców, najwięcej w powiatach łaskim i wieluńskim (odpowied-
nio 94,0 i 91,6) oraz sieradzkim (ok. 82,1). Liczba nowo rejestrowanych 
przedsiębiorstw utrzymuje się we wszystkich podregionach na stałym 
poziomie ok. 6-10 nowych firm na tysiąc mieszkańców, co jest porówny-
walnym poziomem z średnią dla całego kraju. 

Rysunek 3. Podmioty wpisane do REGON na 1 tys. mieszkańców 
w powiatach Obszaru Transformacji, 2019
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14	 	Rejon Piotrkowa Trybunalskiego jest jednym z największych w kraju, po Łodzi i jego okolicach 
(rejon Strykowa) obszarów koncentracji działalności logistycznej. To tu spotykają się droga eks-
presowa S8, a także drogi krajowe o numerach 12, 74 i 91.
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Wzrost przedsiębiorczości ogranicza nierównomierny rozkład Instytucji 
Otoczenia Biznesu (IOB) oraz ich mało zróżnicowany profil działalności. 
Większość IOB zlokalizowanych w województwie (50) reprezentuje typowe 
usługi dla przedsiębiorstw. Stosunkowo duża ich liczba (18) to regionalne 
i lokalne agencje rozwoju. Według danych BPPWŁ (mapa 10) w podregio-
nie piotrkowskim funkcjonowało łącznie 14 IOB zlokalizowanych głównie 
bw powiecie bełchatowskim (4) oraz Piotrkowie Trybunalskim (3), z kolei 
w podregionie sieradzkim było ich łącznie 13 zlokalizowanych głównie 
w powiecie poddębickim (3) sieradzkim (2), zduńskowolskim (2) oraz wie-
luńskim (2). Większość z IOB zlokalizowana jest jednak w Łodzi (59).

Problemem IOB jest stosunkowo mało atrakcyjna oferta dla przedsię-
biorców. Bardziej atrakcyjne formy wsparcia mają miejsce w akademic-
kich inkubatorach przedsiębiorczości, parkach technologicznych i insty-
tucjach kapitałowych i są to: ułatwienia w dostępie do nowoczesnych 
technologii i platformy technologiczne, dostęp do powierzchni produk-
cyjnych, inkubacja i akceleracja przedsiębiorstw (w tym start-upów i pod-
miotów reprezentujących przemysł wysokiej techniki oraz IT), a przede 
wszystkim dostęp do atrakcyjnych źródeł finansowania innowacyjnej 
działalności gospodarczej (m.in. kapitału zalążkowego i venture capital).

Rynek pracy

Jak już wspomniano przy okazji charakterystyki struktury gospodarki 
region posiada zróżnicowaną sektorowo i przestrzennie strukturę gospo-
darczą, w której nadal istotną, choć malejącą, rolę odgrywają rolnic-
two i przemysł. Zmiany kierunków przekształceń struktury zatrudnienia 
w latach 2010-2019 wskazują, że znaczenie rolnictwa dla rynku pracy 
maleje dość wolno i jest zgodne z trendem ogólnopolskim, zaś znaczenia 
przemysłu jest bardzo umiarkowane. Tempo tych zmian jest wolniejsze 
w poszczególnych podregionach, w porównaniu do całego kraju.

Wykres 8. Zmiana zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki 
w powiatach Obszaru Transformacji, (2010-2019, osoby)
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Wolniej w analizowanych podregionach zmniejsza się odsetek pracu-
jących w rolnictwie i wolniej wzrasta udział pracujących w przemyśle. 
Generalnie natomiast w obu przekrojach przestrzennych obserwuje się 
zwiększenie udziału usług w strukturze gospodarki. W podregionie piotr-
kowskim, zatrudnienie w przemyśle wzrosło między 2010 a 2019 rokiem 
o niespełna 1%. O skali tego procesu zadecydował w podregionie przede 
wszystkim powiat bełchatowski gdzie zatrudnienie w przemyśle spadło 
o 13,5% oraz Piotrków Trybunalski z spadkiem na poziomie blisko 7%. 
Natomiast w przypadku podregionu sieradzkiego zatrudnienie w prze-
myśle wzrosło o 4,8%, głownie za sprawą powiatu poddębickiego, gdzie 
odnotowano wzrost zatrudnienia w przemyśle na poziomie ponad 62%.

Na tle zmian w przemyśle, wzrost zatrudnienia w usługach wydaje 
się imponujący. W podregionie piotrkowskim, w analizowanym okresie 
zatrudnienie w usługach wzrosło o 13,7%, zaś w podregionie sieradzkim 
o 12,8%. Największe wzrosty można było zaobserwować w powiatach: 
piotrkowskim (39,5%), tomaszowskim (35,3%) oraz pajęczańskim (27,7%) 
i wieruszowskim (20%).

Decydujący wpływ na potencjał gospodarczy i atrakcyjność rynku pracy 
w analizowanych podregionach mają ośrodki miejskie: Piotrków Try-
bunalski czy Sieradz jak również mniejsze miejscowości jak Bełcha-
tów, Radomsko czy Opoczno. Średnia wartość współczynnika aktyw-
ności zawodowej dla województwa Łódzkiego wyniosła w 2019 r. 56% 
(dla Polski 56,2%), co pozwoliło mu zająć bardzo dobrą, 4. lokatę. Nieco 
gorzej kształtuje się dynamika zmian tego wskaźnika w latach 2010-2019: 
w Łódzkiem zmniejszył się on o 0,3 p.p. (dla Polski: spadek o 0,9 p.p.), co 
oznacza niestety niewielki potencjał do dalszej aktywizacji zawodowej 
osób nieposzukujących aktywnie pracy w regionie.

Stopa bezrobocia w województwie w 2020 r. wyniosła 6,2% (8. miejsce 
w Polsce) i była na poziomie średniej krajowej (6,2%). Cechą charakte-
rystyczną łódzkiego jest niewielkie zróżnicowanie wewnątrzregionalne. 
Różnica pomiędzy powiatem o najniższym (powiat rawski w podregionie 
skierniewickim 3,8%) i najwyższym (powiat pajęczański, podregion sie-
radzki 8,1%) bezrobociu wynosi 4,3 p.p.. W przypadku podregionu piotr-
kowskiego ta różnica wynosi jedynie 2,3 p.p.. Najniższa stopę bezrobocia 
zanotowano w tym podregionie w powiecie bełchatowskim (5,4%), zaś 
najwyższą w powiecie tomaszowskim (7,7%). Z kolei analizowana róż-
nica dla podregionu sieradzkiego wyniosła już 3,1 p.p.. W tym podregionie 
najniższą stopę bezrobocia zanotowano w powiecie wieruszowskim (5%) 
a najwyższą w powiecie pajęczańskim (8,1%).
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Rysunek 4. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach Obszaru 
Transformacji (grudzień 2020, %) oraz zmiana w stosunku do 2010 r. 
(pkt. proc.)
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Źródło: BDL GUS

W Powiatowych Urzędach Pracy na terenie podregionu piotrkowskiego 
i sieradzkiego zarejestrowane było w 2018 r. blisko 35 tys. ofert pracy, 
z czego prawie 68% dotyczyło podregionu piotrkowskiego a jedynie 32,1% 
podregionu sieradzkiego. Największą liczbę ofert pracy w analizowanych 
podregionach odnotowano w powiecie: bełchatowskim (ponad 5 tys. 
w całym 2018 r., czyli ok 14,4% wszystkich ofert w obu podregionach) 
i tomaszowskim (odpowiednio: ok. 4,8 tys., 13,6%) oraz Piotrkowie Try-
bunalskim (odpowiednio: 4,8 tys., 13,7%). Analiza danych Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Łodzi (WUP) wskazuje, że oprócz charakterystycznych 
zawodów poszukiwanych we wszystkich urzędach pracy, takich jak kie-
rowca samochodu dostawczego, sprzedawca czy pomocniczy robotnik 
budowlany, w poszczególnych powiatach pojawia się zapotrzebowa-
nie na pracowników o specjalizacji zgodnej z profilem działalności naj-
większych przedsiębiorstw. I tak na przykład w powiecie bełchatowskim 
zawodami deficytowymi były między innymi: monter linii elektrycznych, 
operator urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni. 
Z kolei w powiecie tomaszowskim byli to: pracownicy usług osobistych 
gdzie indziej niesklasyfikowani, pracownicy wykonujący dorywcze prace 
proste czy farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji.

5,9%
(-5,2)
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Rysunek 5. Liczba ofert pracy zarejestrowanych w PUP w powiatach 
Obszaru Transformacji na 1000 mieszkańców, 2018
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Do osób pozostających poza rynkiem pracy, a znajdujących się w szcze-
gólnie trudnej sytuacji pod względem możliwości podjęcia zatrudnienia, 
zaliczyć należy w analizowanych podregionach przede wszystkim kobiety 
powracające na rynek pracy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 
o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby 50+, młodzież do 25. roku 
życia, w tym z grupy NEET15.

Jak pokazano to w części poświęconej demografii, istotnym zagrożeniem 
dla rynku pracy jest luka pokoleniowa. Według szacunków do 2025 r. 
w Polsce na rynku pracy może brakować nawet 1,5 mln pracowników16. 
Województwo łódzkie oraz jego poszczególne podregiony są szczegól-
nie narażone na to zagrożenie. Według prognozy demograficznej GUS do 
2030 r. w Łódzkiem ubędzie blisko 175 tys. osób w wieku produkcyj-
nym, z czego niemal 62 tys. w samej Łodzi. Złagodzenie luki pokoleniowej 
na rynku pracy oraz utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju woje-
wództwa łódzkiego oraz poszczególnych jego podregionów, koniecznego 
do osiągnięcia średniej unijnej, będzie bardzo trudne bez transformacji 
gospodarczej, następującej w warunkach kurczących się zasobów rynku 
pracy.

15	 	Z angielskiego „not in employment, education and training”, co należy tłumaczyć jako  
„niepracujący, którzy nie uczą się, nie studiują i nie dokształcają”.

16	 	https://www.pwc.pl/pl/media/2019/2019-01-22-luka-rynek-pracy-2025-pwc.html 

https://www.pwc.pl/pl/media/2019/2019-01-22-luka-rynek-pracy-2025-pwc.html
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Szkolnictwo

Rozwój gospodarczy jest nierozerwalnie powiązany z jakością kapitału 
ludzkiego, szczególnie ważnego z punktu widzenia transformacji przed 
którą stoi rynek pracy w analizowanym regionie. Wysoki poziom kapi-
tału ludzkiego wiąże się z możliwością zapewnienia kadr dla nowocze-
snej gospodarki, dostosowaniem oferty kształcenia m.in. zawodowego do 
potrzeb pracodawców czy też kształceniem ustawicznym.

Z danych Powiatowych Urzędów Pracy wynika, iż pracodawcy w analizo-
wanych powiatach podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego poszukują 
przede wszystkim pracowników o prostych kwalifikacjach zawodowych17: 
pracowników produkcji, robotników magazynowych, magazynierów, kie-
rowców samochodów ciężarowych, sprzedawców, kasjerów, kucharzy, 
pracowników budowlanych. Na rynku pracy odczuwalny jest również defi-
cyt logistyków, spedytorów, fryzjerów, krawców, operatorów i mechaników 
sprzętu do robót ziemnych, spawaczy, ślusarzy, pielęgniarek i położnych.

Poprawie sytuacji w tym zakresie niestety nie sprzyja spadające od lat zain-
teresowanie kształceniem zawodowym. W przypadku samych szkół zawo-
dowych, liczba ich absolwentów na przestrzeni ostatnich 10 lat spadła 
w obu analizowanych podregionach o blisko połowę. W przypadku podre-
gionu piotrkowskiego liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 
spadła o 56,8%, zaś w przypadku podregionu sieradzkiego o 42,9%. Ten-
dencja ta była szczególnie widoczna w powiecie radomszczańskim (spa-
dek o 70,6%) i powiecie piotrkowskim (spadek o 63%). Brak odpowiedniej 
liczby pracowników z wykształceniem zawodowym bezsprzecznie ograni-
cza konkurencyjność gospodarki regionu.

Wykres 9. Liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 
w powiatach OT, w latach 2010-2019 (osoby)

17	 	Raporty poszczególnych PUP w podregionie piotrkowskim i sieradzkim nt. monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych za rok 2019.
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Problem regionu jest również niski udział jego mieszkańców w kształ-
ceniu ustawicznym, które potencjalnie wzmacnia kompetencje na rynku 
pracy. W 2019 r. w województwie łódzkim jedynie 3,0% osób w wieku 
25-64 lata uczestniczyło w kształceniu lub szkoleniu, a wartość wskaź-
nika była znacząco niższa od średniej dla Polski (4,8%).

Wykres 10. Osoby dorosłe w wieku 25-64 lata uczestniczące  
w kształceniu lub szkoleniu w latach 2010-2018 (%)
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Istotny wpływ na jakość kapitału ludzkiego w regionie ma również kształ-
cenie na poziomie wyższym. Mimo iż region Łódzki jest dużym ośrod-
kiem akademickim, w którym funkcjonuje 18 uczelni wyższych, to jednak 
w większości przypadków, nie plasują się one w ścisłej czołówce uczelni 
w Polsce. Najwyżej w rankingach uczelni w 2020 roku znajdowała się 
Politechnika Łódzka (pozycja 8) oraz Uniwersytet Łódzki (pozycja 15) na 
około 90 publicznych szkół wyższych w kraju18.

Niską atrakcyjność łódzkich uczelni należy również postrzegać z perspek-
tywy ich potencjału naukowego. Żadna ze szkół wyższych nie znalazła 
się na liście uczelni badawczych wyłonionych przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w ramach pierwszej edycji Programu „Inicjatywa 
doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) w 2019 r.19.

18	 Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020.
19	 	https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-inicjatywa-doskonalosci--uczelnia-badaw-

cza

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-inicjatywa-doskonalosci--uczelnia-badawcza
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Grupa PGE to jedno z największych przedsiębiorstw sektora elektroener-
getycznego. W jej ramach prowadzona jest działalność związaną z wydo-
byciem węgla brunatnego, wytwarzaniem energii elektrycznej z paliw 
kopalnych (węgiel brunatny, węgiel kamienny, gaz ziemny), jak również 
z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne, farmy wiatrowe, bio-
masa), produkcją ciepła oraz dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej 
odbiorcom końcowym. PGE jest zatem przedsiębiorstwem zintegrowanym 
pionowo, uczestniczącym w całym łańcuchu wartości energii elektrycznej.

Z uwagi na skalę swojej działalności Grupa PGE jest jednym z największych 
pracodawców w kraju, a także największym pracodawcą w poszczegól-
nych regionach, w których prowadzi swoją działalność poprzez spółki 
zależne20.

Oddziaływanie PGE 
GiEK S.A. na region

20	 	Według stanu na koniec 2019 r. w skład Grupy wchodziło 66 jednostek zależnych, 4 jednostki 
stowarzyszone a 1 jednostka współkontrolowana. Większość tych podmiotów funkcjonowała w 
ramach 6 segmentów: obrót (7), energetyka konwencjonalna (10), ciepłownictwo (8), energetyka 
odnawialna (15), dystrybucja (1) oraz pozostała działalność (26). W skład tej spółki wchodzi 
obecnie 7 oddziałów zlokalizowanych na terenie 5 województw: Elektrownia Bełchatów, Elek-
trownia Turów, Elektrownia Opole, Elektrownia Rybnik, Zespół Elektrowni Dolna Odra, Kopalnia 
Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Turów .



29 Sprawiedliwa transformacja w regionie bełchatowskim

W województwie Łódzkim Grupa prowadzi swoją działalność głównie 
poprzez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.21 (PGE 
GiEK) z siedziba w Bełchatowie będącą największym przedsiębiorstwem 
sektora energetycznego w Polsce. Podstawowym przedmiotem dzia-
łalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego22 oraz wytwarzanie 
energii elektrycznej23 24 25.

Kapitał ludzki – poziom zatrudnienia  
oraz wynagrodzenie

PGE GiEK jest trzecim z największych pracodawców w Polsce i naj-
większym pracodawcą w regionie piotrkowskim. Zatrudnienie w Spółce 
na koniec 2019 roku ukształtowało się na poziomie 14 627 osób i było 
niższe w porównaniu z końcem 2018 roku o 68 osób, tj. o 0,46%. Prze-
ciętne zatrudnienie w 2019 roku wyniosło 14 630,56 etatów. Ponad 85% 
(12 491 osób) zatrudnionych w spółce stanowili mężczyźni.

W samym podregionie piotrkowskim, w Centrali, w KWB Bełchatów oraz 
Elektrowni Bełchatów Spółka zatrudniała na koniec 2019 r. 8 366 osób, 
co stanowiło ponad 57% całkowitego zatrudnienia w PGE GiEK26. Spośród 
tych trzech pracodawców w podregionie piotrkowskim zatrudnienie spa-
dło przede wszystkim w Elektrowni Bełchatów (spadek o 2,7% czyli o 83 
osoby). Z kolei w Centrali spółki zatrudnienie spadło między rokiem 2019 
a 2018 o 3,2% czyli o 19 osób. Z kolei między 2019 a 2018 rokiem zatrud-
nienie w KWB Bełchatów nie uległo praktycznie zmianie. Warto jednak 
zaznaczyć iż od 1987 r. kiedy to w KWB Bełchatów zatrudniała największą 
liczbę osób w swojej historii, czyli 12 448, zatrudnienie spadło o 61,8% 
czyli o 7 692 osób.27

21	 	W dniu 2 stycznia 2019 r. wydzielono i przeniesiono z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjo-
nalna S.A. do PGE Energia Ciepła S.A. następujące Oddziały: Oddział Zespół Elektrociepłowni 
Bydgoszcz, Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków, Oddział Elektrociepłownia Gorzów, 
Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, Oddział Elektrociepłownia Kielce oraz Oddział Elektrocie-
płownia Zgierz.

22	 	Udział PGE GiEK S.A. w krajowym rynku wydobywczym węgla brunatnego wynosi ok. 87%. 
Pozostały udział ma GK ZE PAK oraz w bardzo drobnym stopniu również KWB Sieniawa.

23	 	W niektórych miesiącach PGE GiEK S.A. zaspokaja ok. 31,3% krajowego zapotrzebowania na 
energię elektryczną (wg. danych za 2019 r.).

24	 	Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, składa się z Elektrociepłowni Szczecin, Elektrociepłowni 
Pomorzany, Elektrowni Dolna Odra, systemu ciepłowniczego w Gryfinie oraz bloków gazowo-
-parowych w budowie. Wszystkie te podmioty stanowią zorganizowana częśc przedsiębiorstwa

25	 	Każdy z oddziałów posiada status odrębnego pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w nim 
pracowników oraz status, odrębnego od PGE GiEK S.A., zarejestrowanego płatnika dla potrzeb 
PIT i ZUS. Jednocześnie PGE GiEK S.A. posiada status pracodawcy w stosunku do pracowników 
zatrudnionych w Centrali spółki w Bełchatowie.

26	 	Dodatkowo wg. różnych źródeł szacuje się iż w w firmach powiązanych lub pracujących na 
rzecz koncernu . zatrudnionych może być ok. 7 tys. osób.

27	 	Kasztelewicz Z. (2018), Raport o stanie branży węgla brunatnego w Polsce i w Niemczech wraz 
z diagnozą działań dla rozwoju tej branży w I połowie XXI wieku (Report on lignite sector in 
Poland and Germany with diagnosis of development actions for the 1st half 21st century), page 
15.
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Wykres 11. Zatrudnienie w Centrali oraz poszczególnych Oddziałach 
PGE GiEK S.A. (osoby)
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Wykres 12. Struktura stanowisk w ramach Kompleksu Bełchatowskiego 
w latach 2016-2019 (osoby).
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Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Górnictwo  
i Energetyka Konwencjonalna S.A., 2016, 2018, 2018, 2019.

Blisko 66% obecnie zatrudnionych osób w PGE GiEK pracuje na stanowi-
skach robotniczych, zaś kolejne 34% osób pracowało na stanowiskach 
nierobotniczych. W przypadku KWB Bełchatów oraz Elektrowni Bełcha-
tów stanowiska robotnicze stanowiły ok. 71% zaś stanowiska nierobotni-
cze ok. 29%. Udział stanowisk robotniczych w przypadku kopalni i elek-
trowni był zatem wyższy o ok 5 p.p. w stosunku do całego PGE GiEK S.A.



31 Sprawiedliwa transformacja w regionie bełchatowskim

W odniesieniu do całej struktury PGE GiEK ponad 40% pracowników spółki 
posiadało wykształcenie średnie (5 927 osób) zaś nieco ponad 29% posia-
dało wykształcenie wyższe (4 263 osób). Jedynie 4% pracowników PGE 
GiEK stanowią osoby (585 osób) z wykształceniem podstawowym.

Struktura ta jest zbliżona do tej jaka możemy obserwować w wojewódz-
twie łódzkim. Natomiast odstaje ona od struktury wykształcenia dla 
całego kraju, Jak wynika z porównania danych spółki i GUS, odsetek osób 
z wykształceniem wyższym w PGE GiEK wynosi 29% i jest na tle kraju niż-
szy o 7 p.p.. Z kolei odsetek osób z wykształceniem średnim, których jest 
w PGE GiEK blisko 41% jest wyższy o 5 p.p. w porównaniu z resztą kraju. 
Również w przypadku pracowników z wykształceniem zawodowym (26%, 
czyli 3 852 osób) ich odsetek jest wyższy o 3 p.p. w porównaniu z reszta 
kraju. Struktura wykształcenia pracowników PGE GiEK S.A. wyróżnia się 
również nieco wyższym udziałem pracowników z wykształceniem wyż-
szym i średnim na tle „konkurencji”, czyli GK ZE PAK S.A..

Brak danych o strukturze wykształcenia w samym Kompleksie Bełcha-
towskim (Kopalnia, elektrownia, Centrala) uniemożliwia dokładniejszą 
analizę na poziomie obszaru podlegającego bezpośredniej transformacji.

Wykres 13. Struktura wykształcenia pracowników PGE GiEK S.A. na tle 
aktywnych zawodowo w woj. łódzkim i Polsce wg stanu na 31.12.2019 
(%)
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Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Górnictwo  
i Energetyka Konwencjonalna S.A., 2019

Niemniej jednak pracownicy PGE GiEK S.A. wyróżniają się na tle woje-
wództwa łódzkiego czy całej Polski pod kątem struktury wykształcenia.

Ponad 61% pracowników (7 490 osób, w tym 390 kobiet i 6 320 mężczyzn) 
PGE GiEK miało ponad 50 lat, z czego 19,9% (2 918 osób) to pracownicy 
w wieku między 51 a 55 lat, 21,% (3 143 osób) to osoby w wieku między 
56 a 60 lat a 9,8% (1 429 osób) to pracownicy powyżej 60 roku życia.
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Wykres 14. Struktura wiekowa pracowników  
Kompleksu Bełchatowskiego oraz spółek zależnych, 2020 (%)
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Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Górnictwo  
i Energetyka Konwencjonalna S.A., 2019

Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni w PGE GiEK wyróżniają się na tle 
pracowników spółek zależnych wyższym przeciętnym wiekiem i to oni 
w pierwszej kolejności staną przed wyzwaniami wynikającymi z transfor-
macji energetycznej regionu. Mimo iż sytuacja pracownicza w przypadku 
PGE GiEK jest trudna i spółkę czekają liczne wyzwania to w porównaniu 
np. z GK ZE PAK S.A. jej plan transformacji wydaje się bardziej dostoso-
wany do struktury wiekowej pracowników. W przypadku ZE PAK pracow-
nicy po 50 roku życia stanowią jedynie 36% załogi, podczas gdy w PGE 
GiEK stanowią oni prawie dwukrotnie większy odsetek, bo aż 61%. Tempo 
odchodzenia od węgla brunatnego jest jednak w Wielkopolsce Wschod-
niej szybsze, gdyż ZE PAK planuje zakończyć swoją transformację energe-
tyczną najpóźniej w 2030, lub nawet 2025 roku.28

Wykres 15. Struktura wiekowa zatrudnienia w Kompleksie  
Bełchatowskim (KWB, ELB, centrala) verus Grupa ZE PAK, 2020 (%)

28	 	Fundacja WWF Polska (2021). M. Hetmański, D. Kiewra, D. Iwanowski, P. Czyżak. Sprawiedliwa 
transformacja w Wielkopolsce Wschodniej – diagnoza i wytyczne, www.instrat.pl/wwf-wielko-
polska-wschodnia. 	
Hetmański M., Iwanowski D., Kiewra D. (2021). Scenariusze redukcji zatrudnienia i wsparcia 
pracowników w sektorze węgla brunatnego – przypadek GK ZE PAK. Instrat Working Paper 
02/2021. Opracowanie Fundacji Instrat dla Fundacji WWF Polska. http://instrat.pl/wielkopolska-
-wschodnia-redukcja-zatrudnienia/ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  
sprawozdań finansowych PGE GiEK S.A. oraz ZE PAK S.A.
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Prognozy Spółki PGE zaprezentowane w projekcie TPST zakładają redukcję 
zatrudnienia ok. 42%. W roku 2025 oraz 2030 poziom zatrudnienia w kopalni 
i elektrowni według tych prognoz ma spaść odpowiednio o około: 1424 
i 3045 etatów w stosunku do poziomu zatrudnienia z roku 2020.

Wykres 16. Harmonogram nabycia uprawnień emerytalnych w Komplek-
sie Bełchatowskim i spółkach zależnych w latach 2020-2060 (osoby)

KWB, ELB, Centrala spółki zależne

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

–
2020

119 39

2 709

693

1 095 1 295

1 865

469

1 513

21
297

2 387

2021-2030

2026 – zakończenie eksploatacji Pola Bełchatów

2031-2037 – wyłączenie 12 bloków El. Bełchatów
2038 – zakończenie eksploatacji Pola Szczerców

po 2038 pozostanie conajmniej 
25,5% (1785) pracowników KWB, ELB i Centrali oraz
66,8% (3674) pracowników spółek zależnych,
którzy nie nabędą jeszcze uprawnień emerytalnych

2031-2040 2041-2050 2051-2060 po 2061

Źródło: opracowanie własne na podstawie Projektu TPST dla wojewódz-
twa Łódzkiego oraz sprawozdań zarządu z działalności PGE Górnictwo i 

Energetyka Konwencjonalna S.A., 2019

Jak wynika z szacowanego na podstawie danych zaprezentowanych 
w projekcie TPST harmonogramu odejść do 2037 i 2038 roku, kiedy zosta-
nie zakończona eksploatacja pola Szczerców oraz wyłączone zostaną 
ostatnie bloki w Elektrowni Bełchatów co najmniej 25,5% pracowników 
(1 785 osób) kompleksu bełchatowskiego nie nabędzie uprawnień emery-
talnych. W przypadku spółek zależnych blisko 67% ich pracowników nie 
nabędzie do tego czasu uprawnień emerytalnych i w momencie zakoń-
czenia działalności kompleksu będzie miała przed sobą jeszcze wiele lat 
pracy zawodowej. W ich przypadku konieczne będzie ich przekwalifiko-
wanie tak aby mogli oni pozostać aktywnymi na rynku pracy.

Koszty świadczeń pracowniczych za 2019 r. stanowiły ok. 12% wszyst-
kich kosztów rodzajowych ponoszonych w PGE GiEK. Jednocześnie 
koszty wynagrodzeń stanowiły blisko 70% wszystkich kosztów świad-
czeń pracowniczych. Ponoszone przez PGE GiEK S.A. koszty wynagrodzeń 
w połączeniu ze spadkiem zatrudnienia oznaczają, że przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie brutto w 2019 roku kształtowało się na poziomie 
ok. 8 300 PLN29. Jego wartość w 2019 roku znacznie przekraczała krajowe 

29	 	Oszacowane przeciętne koszty wynagrodzeń stanowią iloraz kosztów wynagrodzeń brutto oraz 
przeciętnego zatrudnienia (FTE) w poszczególnych latach. 
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jak i regionalne przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto dla podmiotów 
gospodarczych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 

Wykres 17. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w PGE GiEK S.A.  
na tle Obszaru Transformacji Kompleksu Bełchatowskiego (tys. PLN)

Źródło: Jednostkowe sprawozdania finansowe PGE Górnictwo i Energe-
tyka Konwencjonalna S.A., 2016 – 2019 oraz BDL GUS 

*Z uwagi na ograniczony dostęp do danych PGE GiEK S.A. podano sza-
cunkowe przeciętne wynagrodzenie oraz dane za lata 2016 i 2019.

Oczywiście musimy w tym miejscu pamiętać, iż wartość ta jest oszaco-
wana dla całej spółki PGE GiEK S.A. i w przypadku jej oddziałów (KWB 
Bełchatów i Elektrowni Bełchatów) może kształtować się ona na nieco 
innym poziomie. Niezależnie od tego stawia to jednak pracowników Grupy 
w nieco uprzywilejowanej pozycji na tle całego podregionu piotrkow-
skiego jak i sieradzkiego jeśli chodzi o siłę nabywczą ich wynagrodzeń 
(przy uwzględnieniu inflacji).

W kontekście nadchodzącej transformacji energetycznej oraz wstępnie 
planowanego przez Grupę wyłączenia ostatniego bloku bełchatowskiej 
elektrowni w 2036 roku i zakończenia eksploatacji złóż węgla na polach 
Bełchatów i Szczerców w 2038 roku, wysokie wynagrodzenia oferowane 
przez Grupę, do których są „przyzwyczajeni” pracownicy mogą stanowić 
barierę przy poszukiwaniu nowej pracy poza strukturą Grupy. W tej sytu-
acji zadaniem zarówno władz regionalnych jak i centralnych jest zadbanie 
o to, aby transformacja w regionie była prowadzona sprawiedliwie, czyli 
tak, żeby pracownicy sektorów zależnych od węgla otrzymali należyte 
wsparcie m.in. w znalezieniu dobrego, stabilnego i zdrowego zatrudnie-
nia.
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Płatności na rzecz administracji publicznej

Spółki Grupy PGE GiEK jako podmioty prawa handlowego zobowiązane są 
do uiszczania w odniesieniu do osiąganych wyników finansowych podat-
ków i opłat na rzecz sektora publicznego, tak jak każdy inny podmiot 
gospodarczy. W przypadku spółek Grupy PGE GiEK należy wyróżnić kilka 
rodzajów danin30:

W przypadku analizowanych podregionów płatności Grupy na rzecz 
administracji publicznej przypisane były do działalności wydobywczej 
w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

Wykres 18. Kwota dokonanych płatności przez KWB Bełchatów na rzecz 
jednostek samorządu terytorialnego w 2019 (2019, tys. PLN)

30	 	Tytuł płatności zdefiniowany w art. 63e ustawy o rachunkowości. Obejmują one: należności z 
tytułu produkcji, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycz-
nych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, 
tantiemy, dywidendy, opłaty koncesyjne oraz premie za odkrycie i produkcję: opłata eksploata-
cyjna, opłaty z tytułu użytkowania górniczego, opłaty licencyjne, opłaty dzierżawne, opłaty za 
rozpoczęcie działalności oraz inne świadczenia z tytułu przyznania licencji lub koncesji: opłaty 
z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i 
leśnej, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości, podatek 
od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, płatności za ulepszenia w zakresie 
infrastruktury.

171,1  
mln PLN

Gminy i powiaty

Starostwa powiatowe
Urząd Marszałkowski

156,2

2,4 12,5

Źródło: Sprawozdania z płatności na rzecz  
administracji publicznej PGE GiEK S.A., lata 2017 - 2019

Środki uzyskane z tytułu tych podatków i opłat stanowią w przypadku 
wielu jednostek samorządu terytorialnego ważne źródło ich budżetów, 
dzięki czemu pozwalają realizować gminom szereg zadań.

W 2019 roku dla gmin należących do podregionów piotrkowskiego i sie-
radzkiego spłynęło 156,2 mln zł, Najwyższym udziałem dochodów z PGE 
GiEK w strukturze dochodów własnych gmin leżących w analizowa-
nych podregionach charakteryzowały się gminy Rząśnia 78,3%, Sulmie-
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rzyce 75,5%, Szczerców 75,4% i Kleszczów 50,5%. Dochody samorządów 
z terenu 6 powiatów podregionu piotrkowskiego i sieradzkiego, z tytułu 
wpływów od PGE GiEK stanowiły w 2019 r. ok. 20,5% ich dochodów wła-
snych.

Wykres 19. Dochody z opłaty eksploatacyjnej najważniejszych gmin 
w regionie, 2019 (2019, mln PLN)
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Bardzo dobrze skalę oddziaływania tych płatności w przypadku gmin gór-
niczych widać na przykładzie opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania 
kopalin (węglowodorów) ze złoża. Jest ona formalnie źródłem dochodów 
własnych gminy, ale tylko w odniesieniu do 60% jej wpływów. W pozo-
stałym zakresie jest dochodem powiatów (15%), województw (15%) oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10%)31.

Wykres 20. Udział opłaty eksploatacyjnej w dochodach ogółem wybranych 
gmin górniczych leżących w strefie oddziaływania KWB Bełchatów (%)

31	 	Proporcje podziału wpływów z opłat eksploatacyjnych sensu largo określa art. 141 Ustawy 
Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981 z późn. zm.)

60%

40%

20%

0

2012 2013

Kleszczów Rząśnia Szczerców Sulmierzyce

2014 2015 2016 2017 2018 2019

21%
19%

35%

40%
42%

41%

48% 47%

17%

14%
10%

4%

17%

28%

23%

31%

9%

16%

0% 0% 1%
0% 1% 3%

7,7%

14,6%13% 12%

8% 8%
7%

4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL



37 Sprawiedliwa transformacja w regionie bełchatowskim

Na podstawie danych zawartych na wykresie 20 widać wyraźnie że opłata 
eksploatacyjna jest ważnym źródłem finansowania dla gmin górniczych. 
Należy jednak zaznaczyć, iż w ramach obowiązujących proporcji podziału 
wpływów z tej opłaty nie uzupełniono uprawnień gmin do kształtowania 
elementów jej konstrukcji prawnej (np. stawek, zwolnień), które umoż-
liwiałyby aktywne (samodzielne) administrowanie tym źródłem docho-
dów w wymiarze lokalnym i zgodnie z lokalnymi celami realizowanymi za 
pomocą instrumentów fiskalnych.

Zmniejszenie wpływów z tytułu płatności od PGE GiEK do budżetów 
samorządów przełoży się na spadek ich dochodów, w konsekwencji 
może wpłynąć na spowolnienie rozwoju gospodarczego analizowanego 
regionu.

Koszty zewnętrzne

Dla prezentacji pełnego obrazu funkcjonowania kompleksu PGE GiEK 
i jego oddziaływania na region, należy zauważyć również koszty, które 
„generuje” on dla otoczenia. Jednym z najczęściej wskazywanych kosz-
tów towarzyszących działalności PGE obok niszczenie infrastruktury 
(budowli i budynków), wpływu na uprawy rolne, wpływu na bilans wód 
pitnych, utraty bioróżnorodności, w tym związanej ze zmianą charakteru 
użytkowania ziemi są koszty zdrowotne związane z emisją szkodliwych 
gazów i pyłów do atmosfery przez Elektrownię Bełchatów.

Polskie elektrownie węglowe należą do największych trucicieli w UE. Tylko 
w 2016 r. przyczyniły się one do 2596 przedwczesnych zgonów związa-
nych z narażeniem na wdychanie zanieczyszczeń powietrza. Ich opero-
wanie skutkowało 42 402 dniami, podczas których wystąpiło zaostrzenie 
objawów astmy u dzieci. Szacowany koszt zdrowotny jedynie powyższych 
skutków to ok. 7,8 mld euro32.

Na tym tle wyróżnia się Elektrownia Bełchatów, która jest największą 
i najbardziej zanieczyszczająca elektrownią w Europie. 

W opublikowanej w kwietniu 2020 roku analizie dotyczącej emisji CO2 
raportowanych w europejskim systemie handlu emisjami33 przedstawiono 
ranking przedsiębiorstw i instalacji emitujących najwięcej gazów cieplar-
nianych w Unii Europejskiej w 2019 roku. Polska znalazła się na pierw-
szym miejscu tej listy, „dzięki” elektrowni w Bełchatowie. Z wyliczeń na 
podstawie danych z E-PRTR wynika, że roczna emisja dwutlenku węgla 

32	 	Michalak W., Karaczun J. (2021), Sprawiedliwa Transformacja na rzecz ochrony zdrowia publicz-
nego. HEAL Polska

33	 	https://ember-climate.org/project/ets-2019-release/

https://ember-climate.org/project/ets-2019-release/
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Elektrowni Bełchatów wyniosła w 2019 roku 32,7 mln ton, co stanowi 
blisko 90% emisji z całego województwa34.

Wykres 21. Emisje CO2 w województwie łódzkim oraz El. Bełchatów 
(PGE GiEK) w latach 2005-2019 (mln ton)

34	 	W statystyce tej mowa jest o zakładach szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza czyli tzw. 
punktowych źródłach emisji zanieczyszczeń, do których zaliczono wszystkie jednostki organi-
zacyjne ustalone przez ówczesnego Ministra Ochronny Środowiska i Zasobów Naturalnych na 
podstawie określonej wysokości opłat wniesionych w 1986 r. za roczną emisję substancji zanie-
czyszczających powietrze według stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie 
w nim zmian (Dz. U. Nr 7, poz. 40 z późn. zmianami). W związku z powyższym zaprezentowana 
w raporcie skala emisji może być większa, gdyż nie uwzględniono w niej m.in. źródeł z sektora 
transportu, przetwórstwa przemysłowego czy rolnictwa.

35	 	https://www.pl.clientearth.org/rosna-szkodliwe-emisje-z-elektrowni-belchatow-clientearth-
-wnioskuje-o-kontrole-nik/
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Dodatkowo Elektrownia Bełchatów emituje znacznie ilości szkodliwych 
dla zdrowia metali ciężkich. Wielkość takich substancji jak ołów, chrom, 
arsen czy nikiel wg danych pozyskanych przez ClientEarth od KOBIZE 
wzrosła w między 2016 a 2018 r. niemal o 60%35.

Wykres 22. Liczba przedwczesnych zgonów, chorób płuc oraz  
hospitalizacji z powodu emisji zanieczyszczeń powietrza  
z Elektrowni Bełchatów, 2016
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Źródło: energy.instrat.pl na podstawie raportu Last Gasp.  
The coal companies making Europe sick, https://beyond-coal.
eu/wp-content/uploads/2020/02/Last-Gasp-2018.pdf, 2018
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Taki stan rzeczy nie pozostaje bez wpływu na zdrowie. Według autorów 
raportu “Last Gasp. The coal companies making Europe sick” (https://
beyond-coal.eu/wp-content/uploads/2020/02/Last-Gasp-2018.pdf) 
emisje z elektrowni Bełchatów w 2016 roku były odpowiedzialne za 489 
(2 596 z elektrowni w całej Polsce) przedwczesnych zgonów, 205 (1 106) 
przypadków przewlekłych zapaleń oskrzeli u dorosłych, 398 (2 093) hospi-
talizacji, blisko 142 tys. (776 559) dni chorobowych oraz 7 864 (42 402) 
zachorowań na astmę u dzieci36. Łączne negatywne koszty zdrowotne 
emisji z elektrowni Bełchatów w 2016 roku oszacowane zostały na pozio-
mie 1,42 mld euro (szacunek maksymalny), co oznaczało zewnętrzne 
koszty zdrowotne w przeliczeniu na 1 MWh wytworzonej energii w wyso-
kości ok. 53 euro.

Należałoby sobie zadać pytanie, czy ostatecznie korzyści gospodarcze 
z produkcji energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni Bełchatów są 
nie przypadkiem mniejsze niż generowane przez nią koszty zewnętrzne. 
Ponadto należy również pamiętać, że w tym miejscu wspomniano jedynie 
o kosztach zdrowotnych, ale należałoby do nich doliczyć również koszty 
związane ze stratami środowiskowymi, ekonomicznymi czy społecznymi.

Wyzwania stojące przed regionem

Biorąc pod uwagę wnioski płynące z powyższej, wstępnej diagnozy spo-
łeczno-gospodarczej podregionów piotrkowskiego i sieradzkiego oraz 
całego województwa Łódzkiego stoją przed nimi określone wyzwania, 
którym trzeba będzie sprostać w nadchodzącej szybkimi krokami przy-
szłości.

Jednym z fundamentalnych wyzwań jest bez wątpienia ograniczenie sta-
rzenia się społeczeństwa i postępujący proces depopulacji analizowa-
nych regionów. Wydaje się iż są to w najbliższej perspektywie procesy 
nieodwracalne, pogłębiane niskim poziomem dzietności oraz znacznym 
spadkiem liczby ludności spowodowanym m.in. emigracją osób młodych. 
Szczególny niepokój budzi zmiana struktury demograficznej podregionów 
spowodowana wzrostem udziału osób starszych a spadkiem udziału lud-
ności w wieku produkcyjnym. Obserwowane w ostatnich latach natęże-
nie oraz skala problemów ludnościowych i społecznych będzie wymu-
szać działania ze strony władz regionalnych w zakresie dostosowania do 
zachodzących zmian infrastruktury i nakładów finansowych przeznaczo-
nych na różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego. W kontekście 
pogłębiających się w analizowanych regionach problemów demograficz-
nym wyzwaniem, przede wszystkim dla rynku pracy, jest również ograni-
czenie tworzącej się luki pokoleniowej.

36	 	Należy zauważyć, że zaprezentowane dane nie obejmują wszystkich schorzeń związanych z 
ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza emitowane przez elektrownie węglowe, jak np. POCHP, 
przedwczesne zgony, rak płuc, przedwczesne porody, choroby zawodowe, utracone dni robocze 
czy narażenie na rtęć.
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Dla nadchodzącej transformacji gospodarki jaką będą przechodzić podre-
giony ważnym wyzwaniem jest zwiększenie – obecnie niskiej – innowacyj-
ności przemysłu oraz innowacyjności samych przedsiębiorstw. Wprawdzie 
w przedsiębiorstwach znajdujących się w analizowanych podregionach da 
się zauważyć coraz większy wpływ nowoczesnych trendów, wciąż jednak 
ogólny poziom innowacyjności pozostawia wiele do życzenia. Innowacyj-
ność nie tylko wpływa na bieżący stan gospodarki podregionów i ich roz-
wój, ale też determinuje zmiany strukturalne w szerszym zakresie. W efek-
cie ma olbrzymie przełożenie na ich konkurencyjność. Innowacyjne – czyli 
nowe bądź znacząco ulepszone – produkty, procesy technologiczne, ale 
również usługi mają też olbrzymi wpływ na kondycję przedsiębiorstw. Bez 
wprowadzania innowacji i zwiększania nakładów na badania i rozwój (B+R) 
szybki i dynamiczny rozwój będzie praktycznie niemożliwy. Zależności te 
widać zwłaszcza w sektorze przemysłowym, który jest szczególnie nara-
żony na konkurencję (zwłaszcza międzynarodową), jednocześnie zaś to od 
jego kondycji zależy (i zależeć będzie również w przyszłości) tempo roz-
woju gospodarki podregionów.

W kontekście zróżnicowanej sektorowo i przestrzennie struktury gospo-
darki analizowanych podregionów, w której pomału na znaczeniu zyskuje 
sektor usług, kluczowe jest wykorzystanie potencjału regionu dla rozwoju 
sektorów nowoczesnych usług m.in. zintegrowanej i sprawnie zarządza-
nej logistyki. Łódzkie jest tyglem rozwoju firm transportowych, spedycyj-
nych i logistycznych. Branża logistyczna już dziś stanowi jedną z wiodą-
cych pod względem wartości inwestycji w ŁSSE. Na mapie europejskich 
hubów logistycznych przyszłości Łódź oraz jego okolic, m.in. Piotrkowa 
Trybunalskiego (tzw. złoty trójkąt między Strykowem, Piotrkowem Try-
bunalskim a Łodzią) jest wskazywana na 2. miejscu po Gdańsku i Gdyni, 
co bez wątpienia stanowi ogromny atut regionu oraz stwarza szansę roz-
woju37. W województwie jak i w analizowanych podregionach (przede 
wszystkim podregion piotrkowski) znajdują się dość silne węzły trans-
portowe różnych gałęzi z możliwościami rozwoju, lecz brakuje między 
nimi efektywnych powiązań. Bariera ta dotyczy wielu aspektów i zakłóca 
funkcjonowanie spójnej i zintegrowanej sieci transportowej w regionie 
oraz jej integrację z krajowym i europejskim „krwiobiegiem”. Warunkiem 
koniecznym dalszego rozwoju tego sektora usług jest stworzenie sieci 
zintegrowanej pod względem infrastrukturalnym, organizacyjnym oraz 
zarządczym. Warto przy tym pamiętać aby rozwój tego sektor miał zrów-
noważony charakter i ewoluował w kierunku tzw. zielonej logistyka (ang. 
Green Logistics, GL) zgodnie z założeniami przyjętymi w „Strategia na 
rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na 
drodze ku przyszłości” oraz Europejskim Zielonym Ładzie38.

37	 	Ocicka B. (2015), Perspektywy rozwoju potencjału logistycznego regionu łódzkiego, [w] Ekono-
miczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki, red. Witkowski J., Skowrońska A., 
Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 383, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław

38	 	Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. Transport odpowiada za jedną 
czwartą emisji gazów cieplarnianych w EU; dlatego szacuje się, że aby osiągnięta została neu-
tralność klimatyczna, emisje sektora transportu muszą zmniejszyć się do 2050 r. o 90%. Swoje 
cele w tym zakresie mają otrzymać wszystkie środki transportu.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5e601657-3b06-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF
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Ważnym wyzwanie jest również zwiększenie obecnie niskiego poziomu 
przedsiębiorczości mieszkańców. Przedsiębiorczość uznana jest za 
główny warunek rozwoju społeczno-gospodarczego i kluczowy czynnik 
wzrostu konkurencyjności. Zwłaszcza rozwój małej i średniej przedsię-
biorczości jest jednym z kluczowych narzędzi eliminowania nierówności 
gospodarczych. Przedsiębiorstwa takie przyczyniają się do gospodarczego 
rozwoju regionów, czyli powiększania zdolności do produkcji dóbr i usług. 
Znacząco wpływają również na zwiększanie PKB będącego miarą rozwoju. 
Istotna rola przypada tu zarówno małym przedsiębiorstwom jak i dużym, 
specjalizującym się w podobnych dziedzinach. Klasycznymi działaniami 
na rzecz przedsiębiorczości w analizowanych podregionach mogą być: 
ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorstw realizujących działania rozwojowe, 
ułatwienia w ubieganiu się o środki europejskie, rozwój instytucji otocze-
nia biznesu wspierających przedsiębiorczość, ułatwienie procedur admi-
nistracyjnych w kwestiach zawiązywania nowego przedsięwzięcia, orga-
nizowanie powiązań między sferami nauki i praktyki, ulgi w podatkach 
lokalnych, inwestycje w infrastrukturę techniczną jak również działania 
na rzecz pozyskiwania kapitału zagranicznego.

Rynek pracy charakteryzuje się zmiennością i zależnością od wielu czyn-
ników społeczno-gospodarczych, w tym głównie od kondycji gospodarki 
i przedsiębiorstw w relacji do wysokości przeciętnego wynagrodzenia 
oraz trendów demograficznych (np. starzenia się społeczeństwa, ruchu 
naturalnego ludności, specyfiki migracji). Nierozerwalnie związany jest 
także z poziomem edukacji i kierunkami kształcenia ludności. Współcze-
sny rynek pracy jest wymagający dla pracujących pod względem posia-
danych kwalifikacji zawodowych. Istotną kwestią są zatem możliwości 
dokształcania się lub przekwalifikowania, w szczególności w odniesie-
niu do wybranych grup ludności. Najbardziej istotnym problemem rynku 
pracy pozostaje bezrobocie i jego konsekwencje nie tylko dla jakości życia 
ludności, ale dla całej gospodarki regionu czy kraju. W tym kontekście 
kluczowe będzie zatem z jednej strony podniesienie jakości kształcenia 
w łódzkich uczelniach, rozszerzenie i przede wszystkim dostosowanie 
kierunków studiów do wymogów współczesnej gospodarki, a z drugiej 
upowszechnienie kształcenia ustawicznego i doradztwa zawodowego 
oraz aktywizacja zawodowa grup nieaktywnych zawodowo, w tym kobiet. 
W świetle dokonujących się przemian niezwykle ważne będą kompeten-
cje cyfrowe rozwijane na wszystkich poziomach edukacji i wśród osób 
dorosłych.

Zdecydowanie najważniejszym wyzwaniem będzie jednak przeprowadze-
nie transformacji w PGE GiEK S.A. w taki sposób aby pracownicy, któ-
rzy nie zdążą nabyć uprawnień emerytalnych przed zakończeniem eks-
ploatacji odkrywek oraz zamknięciem ostatnich bloków energetycznych 
mogli znaleźć nowe miejsce pracy. Kluczowe w tym przypadku będzie 
zaprojektowanie właściwych programów wspierania zatrudnienia dla 
pracowników Kompleksu Bełchatowskiego, efektywnych programów 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji, bieżące jak i długoterminowe moni-
torowanie zapotrzebowania na kompetencje na lokalnym rynku pracy. 
Aby programy te były skuteczne powinny być poprzedzone zidentyfiko-
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waniem luk w umiejętnościach pracowników i ich atutów. Działania te 
powinny być przeprowadzone w ścisłej współpracy z Grupą PGE GiEK S.A. 
przy wsparciu zarówno publicznych jak i prywatnych służb zatrudnienia 
oraz w ścisłej współpracy z nowymi pracodawcami - w celu usprawnienia 
przejścia do nowych miejsc pracy. Taka indywidualna diagnoza powinna 
umożliwić przekwalifikowanie „szyte na miarę”.

Jednocześnie proces wsparcia pracowników Kompleksu Bełchatowskiego 
powinien być ukierunkowany na wykorzystanie potencjału zielonych 
miejsc pracy. Zgodnie z szacunkami Fundacji Instrat39, największy poten-
cjał kreacji miejsc pracy w woj. łódzkim mają termomodernizacja budyn-
ków, energetyka słoneczna i wiatrowa. Dodatkowe miejsca pracy może 
stworzyć rozwój sektora produkcyjnego – wytwarzanie komponentów do 
farm słonecznych i wiatrowych, baterii do pojazdów elektrycznych czy 
magazynów energii. Zielone inwestycje realizowane z samych środków 
publicznych mechanizmu sprawiedliwej transformacji (JTM) mogą wyge-
nerować 61 tys. miejsc pracy w regionie bełchatowskim, czyli 6-krotnie 
więcej niż obecna liczba zatrudnionych w Kompleksie Bełchatowskim.

39	 	Czyżak et al. (2020). Zielone miejsca pracy. Przypadek regionu bełchatowskiego. Instrat Policy 
Paper 04/2020.
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Przyjęcie deklaracji o osiągnięciu neutralności  
klimatycznej przez województwo łódzkie oraz  
konsekwentna realizacja deklaracji o odejściu  
od wydobycia i spalania węgla brunatnego

Unijne instytucje jasno wskazują, iż beneficjenci FST muszą realizować 
działania przyczyniające się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 roku, a także realizacji celów klimatyczno-energetycznych UE do 
2030 roku tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55%, roz-
wijania OZE oraz poprawy efektywności energetycznej.

W związku z powyższym KE warunkuje dostęp do FST – dostęp ten będzie 
ograniczony do 50% krajowej alokacji wobec tych państw członkow-
skich, które jeszcze nie zobowiązały się do realizacji celu zakładającego 
osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku, zgodnie 
z celami Porozumienia paryskiego, a pozostałe 50% zostanie udostęp-
nione po przyjęciu takiego zobowiązania.

Przyjęcie przez region deklaracji neutralności klimatycznej z jednej strony 
będzie ważnym sygnałem dla strony rządowej, aby nie czekać z dekla-
racją na poziomie kraju. Z drugiej strony deklaracja regionu będzie też 
istotnym elementem przy pozyskiwaniu środków z innych źródeł finan-
sowych mających uzupełnić FST – 2. i 3. filar Mechanizmu Sprawiedliwej 
Transformacji. 

Taki kierunek został obrany przez władze regionalne Wielkopolski 
Wschodniej (UMWW oraz ARR Konin) oraz Wałbrzycha – deklaracja osią-
gnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku uzyskała aprobatę Komisji 
Europejskiej, co stwarza potencjał pozyskania środków z FST oraz innych 
źródeł na wyjątkowo korzystnych zasadach (bezzwrotne z wysokim stop-
niem dofinansowania)40.

Rekomendacje

40	 	ARR Konin, Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej,  
http://arrtransformacja.org.pl/publikacje/.  
EKOUNIA, Społeczny Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego, 
http://eko.org.pl/index_news.php?dzial=2&kat=20&art=2499  
Łączna pula środków na fundusze gospodarcze, społeczne i terytorialne dostępne na lata 
2021–2027 wyniesie 330 mld EUR w cenach z 2018 r.).

http://arrtransformacja.org.pl/publikacje/
http://eko.org.pl/index_news.php?dzial=2&kat=20&art=2499


44 Sprawiedliwa transformacja w regionie bełchatowskim

Ogłoszenie dat o zakończeniu wydobycia i spalania węgla w Kompleksie 
Bełchatowskim na pierwszą połowę lat ’30 XXI wieku było krokiem nie-
zbędnym do uzyskania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 
(FST). Dalsze wskazanie potencjalnego przyspieszenia procesu w wyniku 
wzrostu ambicji polityki klimatycznej (cen uprawnień do emisji CO2) może 
pozytywnie wpłynąć na ocenę projektu TPST przez Komisję Europejską.

Wkład regionu w osiągnięcie celów polityki 
klimatycznej na poziomie krajowym – oszacowanie 
wielkości redukcji emisji gazów cieplarnianych 
osiągniętej w wyniku przeprowadzenia 
transformacji

Wiarygodność planu wymaga, by zarys procesu transformacji uwzględniał 
osiągane dzięki jego realizacji redukcje emisji gazów cieplarnianych. Ogra-
niczenie wpływu gospodarki na klimat jest bowiem nadrzędnym celem 
transformacji.

Elektrownia Bełchatów od lat jest na pierwszym miejscu zestawienia naj-
większych producentów dwutlenku węgla (CO2) w Unii Europejskiej. Roczna 
emisja dwutlenku węgla z Elektrowni Bełchatów wyniosła w 2019 roku 
32,7 mln ton, co stanowi blisko 90% emisji z całego województwa i pla-
sowało łódzkie w grupie województw o najwyższych wskaźnikach emisji.

Redukcja emisji z El. Bełchatów do 2030 roku pomoże województwu 
osiągnąć unijny cel (GHG55) na poziomie wojewódzkim i stanowić będzie 
istotny wkład w poziom krajowy. W wyniku odejścia przez PGE GiEK 
od spalania węgla brunatnego, tylko w województwie łódzkim, między 
rokiem 2019 a potencjalnym rokiem wyłączenia kompleksu emisje CO2 
mogą spaść z obecnych 38,1 mln ton/rok w skali całego województwa 
o co najmniej 86% w porównaniu do 2019 roku. Tym samym radykalne 
obniżenie emisji poprzez wyłączenie Elektrowni Bełchatów istotnie przy-
czyni się do spełnienia celu redukcji gazów cieplarnianych o nawet 55% 
– który jest przewidziany na horyzont 1990-2030 – czyli na dłuższy okres 
i mniejszej wartości spadek. Kluczowe byłoby zatem pokazanie w TPST 
precyzyjnie wyliczonego wkładu Elektrowni Bełchatów w ten cel.

Dywersyfikacja gospodarcza regionu

Celem fundamentalnym transformacji powinno być z jednej strony prze-
stawienie gospodarki na nowoczesne i zielone technologie, zwłaszcza 
w obszarze energetyki, której infrastruktura stanowi niepodważalnie silną 
stronę regionu bełchatowskiego. Z drugiej strony gospodarka analizowa-
nych podregionów, aktualnie jednoznacznie kojarzona z sektorem wydo-
bywczym i energetyką konwencjonalną, powinna szukać szans w obsza-
rze przemysłu wytwórczego czy sektorze nowoczesnych usług.
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Dywersyfikacja gospodarcza regionu powinna stanowić jeden z priory-
tetów transformacji, jednak niezbędne jest jej ukierunkowanie na wyko-
rzystanie istniejących potencjałów wypracowanych w ramach strategii 
inteligentnych specjalizacji w województwie łódzkim. Pozwoli to na sko-
ordynowane działania zmierzające do przyciągania kapitału inwestycyj-
nego oraz firm oferujących rozwój związany ze specyficznymi technolo-
giami.

W Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 
(RSI LORIS 2030) wskazano 6 inteligentnych specjalizacji regionalnych, 
czyli sektorów kluczowych z punktu widzenia rozwoju regionu: nowocze-
sny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); zaawansowane 
materiały budowlane, medycyna, farmacja, kosmetyki, energetyka, w tym 
odnawialne źródła energii, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-
-spożywcze oraz informatyka i telekomunikacja.

Kluczowym obszarem dywersyfikacji gospodarczej regionu powinien być 
wzrost roli inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). Niezaprzeczal-
nym atutem takich zielonych inwestycji jest to, że poprzez zwiększanie 
mocy OZE czy obniżanie zapotrzebowania na energię (efektywność ener-
getyczna) mogą one zapełnić lukę w krajowym bilansie energetycznym 
spowodowaną wycofywaniem konwencjonalnych jednostek wytwór-
czych.

W przypadku podregionu piotrkowskiego pomału na znaczeniu zyskuje 
również sektor nowoczesnych usług m.in. zintegrowanej i sprawnie 
zarządzanej logistyki. Łódzkie jest tyglem rozwoju firm transportowych, 
spedycyjnych i logistycznych. Branża logistyczna już dziś stanowi jedną 
z wiodących pod względem wartości inwestycji w ŁSSE. Na mapie euro-
pejskich hubów logistycznych Łódź oraz jego okolic, m.in. Piotrkowa Try-
bunalskiego (tzw. złoty trójkąt między Strykowem, Piotrkowem Trybu-
nalskim a Łodzią) jest wskazywana jako drugi po Gdańsku i Gdyni region 
z największym potencjałem rozwoju w obszarze logistyki.

Pogłębiona analiza dot. struktury  
społeczno-gospodarczej

W TPST powinna zostać również wskazana charakterystyka pozosta-
łych sektorów podlegających transformacji ze względu na politykę kli-
matyczną, w szczególności największych przedsiębiorstw oraz liczba 
osób w nich zatrudnionych. Analiza ta powinna pokazywać potencjalne 
scenariusze redukcji zatrudnienia w sektorach wysokoemisyjnych przy 
uwzględnieniu różnych scenariuszy polityki klimatycznej.

Na podstawie sporządzonego tzw. bilansu społecznego powinny zostać 
przedstawione w TPST pożądane kierunki przekwalifikowywania pra-
cowników oraz programy outplacementowe, w szczególności propozycje 
pakietów odpraw czy programu dobrowolnych odejść (PDO) oferowanych 
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pracownikom odchodzącym z pracy w przemyśle wydobywczym i ener-
getycznym. Identyfikacja luk w umiejętnościach pracowników oraz ich 
preferencji dot. wyboru nowych zawodów powinna stanowić podstawę 
do takich interwencji. Działania te powinny być przeprowadzone w ścisłej 
współpracy z Grupą PGE GiEK, przy wsparciu publicznych służb zatrud-
nienia oraz z nowymi pracodawcami – w celu usprawnienia przejścia do 
nowych miejsc pracy. Taka indywidualna diagnoza powinna umożliwić 
przekwalifikowanie „szyte na miarę”. 

Pogłębiona charakterystyka firm z łańcucha wartości Kompleksu Beł-
chatowskiego, w tym spółek zależnych PGE GiEK, powinna wykazać jakie 
alternatywne specjalizacje mogą przyjąć te przedsiębiorstwa oraz jakie 
działania w zakresie transformacji na rynku pracy należy zróżnicować 
względem pracowników Kopalni i Elektrowni, a jakie względem pozosta-
łych podmiotów (o niższym przeciętnym wieku pracownika).

Stworzenie nowych, trwałych miejsca pracy

Głównym celem sprawiedliwej transformacji jest kreacja miejsc pracy 
i utrzymanie potencjału ekonomicznego regionów węglowych, w których 
zatrudnienie w wydobyciu węgla i jego spalaniu gwałtownie spada. Nie-
stety w TPST zaprezentowanym przez UMWŁ brak jest informacji o alter-
natywach dla wygaszanej elektrowni węglowej i zamykanej kopalni, które 
mogłyby stworzyć nowe, trwałe miejsca pracy.

Dziś alternatywą dla „brunatnego” Bełchatowa powinny być przede 
wszystkim zielone inwestycje. Stwarzają one szansę na wygenerowanie 
dużej liczby miejsc pracy, znacząco przekraczających obecne zatrudnie-
nie w górnictwie41. W szczególności, patrząc na zatrudnienie na jednostkę 
wytworzonej energii czy jednostkę zainwestowanego kapitału, zielone 
inwestycje generują więcej miejsc pracy niż energetyka konwencjonalna, 
szczególnie w fazie konstrukcji, produkcji i instalacji.

Według ostatnich szacunków Fundacji Instrat największą liczbę miejsc 
pracy mogą wygenerować inwestycje w termomodernizację (25 tys.), 
duże instalacje fotowoltaiczne (19 tys.), w dalszej kolejności konsu-
mencka energetyka słoneczna (6,5 tys.) i fabryka baterii (4,8 tys.)42. Łącz-
nie zielone inwestycje powstałe ze środków Mechanizmu Sprawiedliwej 
Transformacji mogą wygenerować ponad 61 tys. miejsc pracy, czyli co 
najmniej sześć razy więcej niż obecnie zatrudnia Kompleks Bełchatów.

41	 	Kapetaki, Z., & Ruiz, P. (2020). Clean energy technologies in coal regions: Opportunities for jobs 
and growth. 
https://ec.eu ropa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-e-
nergy-technologies-coal-regions 

42	 	Czyżak et al. (2020). Zielone miejsca pracy. Przypadek regionu bełchatowskiego. Instrat Policy 
Paper 04/2020.

https://ec.eu ropa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/clean-energy-technologies-coal-regions
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Szerokie konsultacje publiczne  
– realizacja zasady partnerstwa

Powodzenie sprawiedliwej transformacji opiera się na przejęciu za nią 
odpowiedzialności przez wszystkie strony zaangażowane w ten proces, 
w związku z czym już na etapie opracowywania Planu, położony został 
nacisk na włączenie szerokiego grona interesariuszy, co przewiduje art. 
7 ust. 3 wniosku rozporządzenia ustanawiającego FST (partnership prin-
ciple).

TPST uzgodniony w gronie wszystkich zainteresowanych stron, wszyst-
kich interesariuszy pozwala zbudować trwałe poparcie społeczne dla 
nadchodzących zmian i zwiększyć reprezentację grup społecznych nie-
obecnych do tej pory w procesie, lub mało aktywnych – MŚP, pracow-
ników przemysłu węglowego. Demokratycznie wypracowana, oparta na 
transparentności, wspólna i niekontestowana przez nikogo wizja przy-
szłości regionu to podstawa skutecznego działania.

Ostateczna wersja TPST powinna zawierać następujące elementy, aby 
wymogi dotyczące inkluzywnego uczestnictwa zainteresowanych intere-
sariuszy były spełnione:

• zobowiązania do transparentności instytucji odpowiedzialnej za 
stworzenie i realizację TPST, w tym do regularnego monitorowania 
postępów procesu, w tym wynikach prac grup roboczych;

• przejrzyste zasady uczestnictwa w procesie sprawiedliwej trans-
formacji – prawa i obowiązki członków, rola moderatorów spotkań, 
zapisy dot. technicznej strony prowadzenia dialogu - form i miejsc 
spotkań;

• wystarczająca ilość czasu i środków finansowych na zorganizowanie 
każdego etapu procesu;

•  narzędzia online – strona internetowa, dostępne publicznie archiwum 
wszystkich dokumentów i informacji, odpowiedzi na często zadawane 
pytania, punkt kontaktowy itp.

Zaangażowanie w proces projektowania i wdrażania planów transforma-
cyjnych poszczególnych interesariuszy pozwala stworzyć jasny system 
przepływu informacji oraz wniosków z realizacji poszczególnych działań 
czy projektów. Pełna partycypacja powinna przełożyć się na podejmowa-
nie odpowiednich decyzji przez instytucje publiczne działające niezależ-
nie od siebie w różnych obszarach.
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BDL	 Bank Danych Lokalnych GUS
EB	 Elektrownia Bełchatów
ECL	 European Climate Law (Europejskie Prawo Klimatyczne)
FST	 Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
GUS	 Główny Urząd Statystyczny
GHG	 Greenhouse Gas Emissions (gazy cieplarniane)
IOB	 instytucje otoczenia biznesu
ILO	 International Labor Organisation
JTF	 Just Transition Fund (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji)
JTM	 	Just Transition Mechanism (Mechanizm Sprawiedliwej 

Transformacji)
JST	 Jednostka Samorządu Terytorialnego
KE	 Komisja Europejska
KPEiK	 Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu do 2030 r.
KPST	 Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji
KWB	 Bełchatów Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.
MST	 Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji
OT	 Obszar Transformacji
OZE	 odnawialne źródła energii
PEP2040	 Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.
PGE GiEK	 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
PIT	 podatek dochodowy od osób fizycznych
TPST	 Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji
UMWŁ	 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Ustawa	 PGG Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze
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Fundacja Instrat to progresywny think-tank zajmujący się doradztwem w zakresie polityk 
publicznych. Programy badawcze Fundacji obejmują zagadnienia gospodarki cyfrowej,  
energii i środowiska, zrównoważonych finansów oraz rynku pracy i nierówności.  
Instrat jest zaangażowany na rzecz zmian zgodnych z interesem publicznym,  
zaś w pracy tworzy i promuje narzędzia w otwartym dostępie (open source).




