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Transformacja energetyczna w kierunku zeroemisyjności jest szeroko uznawana za jedno z kluczowych wyzwań 
naszych czasów. Podstawowym czynnikiem przemawiającym za wycofaniem paliw kopalnych z krajowych 
miksów energetycznych i inwestowaniem w odnawialne źródła energii (OZE) jest pilna potrzeba 
przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Co istotne, transformacja energetyczna niesie ze sobą potencjał 
trwałego rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i innych korzyści społeczno-gospodarczych. 
Konieczne jest jednak, aby w procesie tym aktywnie uczestniczyły nie tylko rządy krajowe i duże spółki 
energetyczne, ale także mniejsi przedsiębiorcy, gminy i szeroko pojęte podmioty społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Polskie regiony, w których przemysł węglowy tradycyjnie odgrywał kluczową rolę w rozwoju społeczno-
gospodarczym, odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie transformacji energetycznej. Równocześnie 
jednak, regiony zależne od węgla stoją przed szczególnie trudnym wyzwaniem, gdyż proces dekarbonizacji 
może doprowadzić do załamania ich gospodarek, drastycznej redukcji miejsc pracy i gwałtownego odpływu 
ludności. Dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze poszukiwanie odpowiednich rozwiązań, które pozwolą 
uniknąć poważnego kryzysu społeczno-gospodarczego i przygotują grunt pod demokratycznie zarządzany 
system energetyczny. Zarówno polscy, jak i unijni politycy zgadzają się, że transformacja regionów węglowych 
powinna być sprawiedliwa. W Polityce energetycznej Polski do 2040 r. sprawiedliwa transformacja stanowi 
jeden z trzech filarów polskiej transformacji energetycznej. Na poziomie UE powstał dedykowany regionom 
(po)węglowym Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, będący instrumentem unijnym wspierającym realizację 
Europejskiego Zielonego Ładu.  

W moim wystąpieniu postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy możliwa jest sprawiedliwa transformacja 
polskich regionów węglowych oraz w jaki sposób należy rozumieć to stwierdzenie. Wystąpienie pozwoli na 
lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób regiony węglowe mogą wykorzystać szanse trwającej transformacji oraz 
w jakim stopniu czynniki krajowe i międzynarodowe wspierają lub utrudniają podejmowanie odpowiednich 
działań. Podczas wystąpienia zaprezentuję wyniki badań jakościowych realizowanych w ramach mojej 
rozprawy doktorskiej oraz szeregu projektów krajowych i międzynarodowych, dotyczących zarówno 
transformacji polskich regionów węglowych, jak i oddolnych inicjatyw w obszarze energetyki.  
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