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2. MECHANIZM SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI 

W ciągu najbliższych kilkunastu lat kluczowym wyzwaniem dla regionów, a w szczególności ich rozwoju 
ekonomicznego będzie transformacja w kierunku niskoemisyjnej gospodarki, której elementem stanie się 
dekarbonizacja obszarów zależnych od paliw kopalnych, co pociągnie za sobą daleko idące zmiany gospodarcze 
i społeczne. Proces transformacji energetycznej w szczególności wpłynie na kształt lokalnych rynków pracy, co 
niosło będzie zarówno nowe wyzwania jak i zagrożenia dla pracowników sektora górniczego, branż pokrewnych 
oraz różnych gałęzi przemysłu.  

Kluczowym jest więc, aby już dziś przygotować się na negatywne skutki społeczne, gospodarcze, środowiskowe 
i przestrzenne postępującej transformacji energetycznej. Konieczne jest zidentyfikowanie zarówno obszarów 
najbardziej zagrożonych, ale również dziedzin, których wsparcie będzie gwarantowało płynne przeprowadzenie 
tego procesu. 

 

2.1. Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji 

Wychodząc naprzeciw konieczności zdynamizowania postępujących zmian w zakresie transformacji energetycznej 
regionów, w dniu 14 stycznia 2020 roku Komisja Europejska opublikowała wniosek w sprawie mechanizmu 
sprawiedliwej transformacji, który ma na celu zapewnienie wsparcia terytoriom stojącym przed poważnymi 
wyzwaniami społeczno-gospodarczymi związanymi z transformacją służącą osiągnięciu neutralności klimatycznej.  

Mechanizm sprawiedliwej transformacji (MST) ma być kluczowym narzędziem służącym zapewnieniu, aby 
transformacja na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu przebiegała w sposób sprawiedliwy, nie pozostawiając 
nikogo samemu sobie. Mechanizm zapewnia ukierunkowane wsparcie, aby w latach 2021–2027 zainwestować co 
najmniej 100 mld euro w regionach najbardziej dotkniętych negatywnymi społeczno-gospodarczymi skutkami 
transformacji i złagodzić te skutki. 

Mechanizm sprawiedliwej transformacji będzie składać się z trzech filarów:  

 
I filar mechanizmu – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jest nowym instrumentem 
finansowym w ramach polityki spójności służącym zapewnieniu wsparcia obszarom zmagającym się z poważnymi 
wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej. FST ułatwi wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie neutralności 
klimatycznej UE do 2050 roku. 

Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wdrażanego w ramach zarządzania dzielonego
– który będzie wykorzystywany głównie do udzielania dotacji

specjalnego systemu transformacji w ramach InvestEU

– który będzie przyciągał inwestycje prywatne

instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego utworzonego wspólnie z grupą EBI 
w celu mobilizowania dodatkowych inwestycji w regionach dotkniętych skutkami transformacji
– partnerstwo z EBI będzie zapewniać efekt dźwigni finansowej, dzięki któremu środki publiczne 
będą generować wielokrotnie większe zasobyIII 

II 

I 
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Filar II i III mechanizmu sprawiedliwej transformacji mają mieć szerszy zakres geograficzny niż sam Fundusz na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji i wspierać nie tylko inwestycje w projekty realizowane na terytoriach objętych 
sprawiedliwą transformacją, ale również na innych obszarach, pod warunkiem że projekty te mają kluczowe 
znaczenie dla transformacji terytoriów objętych sprawiedliwą transformacją. 

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ma być kluczowym narzędziem wspierania obszarów najbardziej 
dotkniętych skutkami transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz zapobiegania 
pogłębianiu się dysproporcji regionalnych. Jego głównym celem będzie łagodzenie skutków transformacji poprzez 
finansowanie dywersyfikacji i modernizacji lokalnej gospodarki oraz łagodzenie negatywnych skutków dla 
zatrudnienia. Aby osiągnąć ten cel, FST będzie wspierać inwestycje w dziedzinach takich jak łączność cyfrowa, 
czyste technologie energetyczne, redukcja emisji, regeneracja obszarów przemysłowych, przekwalifikowanie 
pracowników i pomoc techniczna. 

 

2.2. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji  

Ramami zarządzania Mechanizmem sprawiedliwej transformacji w regionach mają być terytorialne plany 
sprawiedliwej transformacji (TPST), których opracowanie i uzgodnienie w negocjacjach Umowy Partnerstwa jest 
warunkiem dostępu do środków dotacyjnych i innych instrumentów wsparcia w ramach MST. W TPST należy 
wskazać terytoria najbardziej dotknięte jej negatywnymi skutkami, na których to terytoriach powinno koncentrować 
się wsparcie FST, oraz opisać konkretne działania, jakie należy podjąć, aby osiągnąć neutralność klimatyczną 
gospodarki, w szczególności w zakresie przekształceń lub zamykania instalacji związanych z produkcją paliw 
kopalnych lub innej działalności charakteryzującej się wysoką emisją gazów cieplarnianych. Terytoria te powinny 
być precyzyjnie określone i powinny odpowiadać regionom NUTS 3 albo być częściami tych regionów.  

W planach należy też szczegółowo opisać wyzwania, przed którymi stoją te terytoria, oraz ich potrzeby, a także 
wskazać, jakiego rodzaju operacje są konieczne, w sposób zapewniający spójny rozwój odpornej na zmianę klimatu 
działalności gospodarczej, która powinna też umożliwiać przejście na neutralność klimatyczną i osiągnięcie celów 
Zielonego Ładu. Wsparcie finansowe z FST powinny otrzymywać jedynie te inwestycje, które są zgodne z planami 
transformacji. Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji powinny stanowić część programów (wspieranych 
z EFRR, EFS+, Funduszu Spójności lub FST, w zależności od przypadku), które zostały zatwierdzone przez 
Komisję. 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji dla regionów 
węglowych w krajach członkowskich.  

W Polsce przygotowywane są: 
 Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji (KPST) – opracowywany przez Ministerstwo Klimatu, który 

ma być łącznikiem pomiędzy TPST opracowywanymi na poziomie regionalnym, a także pokazać 
zamierzenia rządu w kontekście zielonej transformacji, wskazywać wymiar terytorialny zielonej 
transformacji widzianej z poziomu krajowego oraz mieć formę ramową, a charakter bardziej strategiczny. 

 Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji (6) – opracowywane przez samorządy województw 
przy współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej dla podregionów rekomendowanych do 
wsparcia w ramach FST w projekcie Umowy Partnerstwa polityki spójności 2021-2027 (UP) 
przedstawionym przez Rząd RP pod koniec stycznia 2021 roku. TPST są warunkiem uzyskania wsparcia 
z FST i muszą być spójne zarówno z unijnymi jak i krajowymi planami energetycznymi i klimatycznymi. 
Zakłada się, że TPST mają być obowiązkowymi załącznikami do projektu krajowego programu 
operacyjnego dla FST wstępne projekty TPST oczekiwane są do końca marca 2021, finalne projekty TPST 
jako załączniki do projektu programu operacyjnego oczekiwane są do końca czerwca 2021 roku. 

 Program operacyjny dla FST – opracowywany na poziomie krajowym przez Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej, ma być – zgodnie z projektem UP - realizowany w województwach: dolnośląskim, 
śląskim i wielkopolskim, a także łódzkim, lubelskim i małopolskim. Ponadto z poziomu krajowego 
realizowane mają być projekty systemowe lub o charakterze ponadregionalnym. Program ma być 
współfinansowany z FST i obejmować działania mające na celu łagodzenie skutków transformacji branży 
paliw kopalnych w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Przedłożenie projektu programu Radzie 
Ministrów i przekazanie do negocjacji z Komisją Europejską  planowane jest w III kwartale 2021 roku. 
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Mapa 1. Proponowane obszary wsparcia Funduszem Sprawiedliwej Transformacji w Polsce (w tym podregion oświęcimski – 
kolor różowy) 

 

Źródło: Przygotowanie Krajowego i Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej, materiał prezentowany podczas IV posiedzenia Grupy roboczej ds. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji w dniu 16 grudnia 2020 roku 

Udział Małopolski w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji nie jest przesądzony. W wyniku wielomiesięcznych 
starań samorządu województwa Rząd RP ujął województwo małopolskie jako beneficjenta FST w projekcie Umowy 
Partnerstwa proponując objęcie wsparciem obszar Małopolski Zachodniej. Propozycja ta będzie dopiero 
przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską. Podstawą negocjacji będą zapisy projektu Umowy Partnerstwa oraz 
projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji przygotowany wraz z partnerami społeczno-
gospodarczymi przez władze Województwa i zatwierdzony przez Rząd RP.  
 

Niniejszy dokument stanowi wstęp do opracowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 
Transformacji dla Małopolski Zachodniej, opisując istotne tło, kontekst i potencjalne skutki 
transformacji energetycznej tego podregionu jako jednego z polskich regionów węglowych, 
a jednocześnie najbardziej narażonej na skutki zmian transformacyjnych części Małopolski.  

 

  



Materiał na potrzeby prac nad  
Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji w Małopolsce Zachodniej 

Strona 8 z 100 

2.3. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – ramy wykorzystania 

Przyjęcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji spodziewane jest w połowie 2021 roku. Z tym zastrzeżeniem, aktualne kluczowe unijne ramy 
wykorzystania FST są następujące: 

 ma służyć łagodzeniu skutków transformacji klimatycznej i energetycznej, a nie wspieraniu transformacji 

jako takiej (na ten ostatni cel przeznaczone są różne inne źródła finansowania), 

 maksymalny poziom dofinansowania projektów w przypadku Małopolski wynieść może 85% (dotacja),  

 finansowany będzie z dwóch różnych kopert, wymagających różnego tempa wdrażania, z zachowaniem 

zasady n+3: 

o koperta Przyszłe Pokolenia UE (odbudowa po-COVID)/Next Generation EU) wymaga 

podpisania zobowiązań do 2023 roku, z realizacją płatności w latach 2021-2026; 

o koperta (Wieloletnie Ramy Finansowe) pozwala na podpisywanie zobowiązań do 2027 roku, 

z realizacją płatności w latach 2021-2029.  

Tabela 1. Planowana alokacja dla Polski, warunkowość i harmonogram wykorzystania środków FST 

Przyszłe Pokolenie UE 

(odbudowa po COVID-19) 

Wieloletnie Ramy Finansowe UE 

2021-2023 2021-2027 

2 mld € 1,5 mld € 

kwoty w cenach 2018 

Wielkość alokacji: 

Niezależna od liczby zakwalifikowanych regionów. 

 

Warunek dostępu dla państw (art. 3d): 

Deklaracja wdrażania celu osiągnięcia przez UE neutralności 
klimatycznej w 2050 roku („commitment to implement the 
objective of achieving a climate-neutral EU by 2050”). 

Niespełnienie warunku: 

 do końca 2021 roku – oznacza dostęp do 50% 
rocznej alokacji na 2022 rok; 

 w kolejnych latach – skutkuje kontynuacją dostępu 
do 50% rocznej alokacji w następującym roku. 

 

Spełnienie warunku: 

 Państwo uzyskuje dostęp do 100% środków na okres 
od kolejnego pełnego roku kalendarzowego. 

 

 Przyszłe Pokolenie UE 

(odbudowa po COVID-19) 

Wieloletnie Ramy Finansowe UE 

 2021-2023 2021-2027 

 2 mld € 1,5 mld € 

Zobowiązania 2021 – 20% (400 mln €) 

2022 – 40% (800 mln €) 

2023 – 40% (800 mln €) 

2021–2027 

Płatności 2021–2026 2021–2029 

Źródło: PwC Advisory,  Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dotyczące ram regulacyjnych i źródeł finansowania 
sprawiedliwej transformacji, luty 2021 r. 
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Zgodnie z treścią projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ustanawiającego Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji (wniosek Komisji Europejskiej z dnia 14 stycznia 2020 r.), wsparcie w ramach I filaru 
Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji (czyli FST) będzie obejmowało: 

  

 

inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące do 

dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej; 

 

inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości 

i usługi konsultingowe; 

 

inwestycje w działania badawcze i innowacyjne oraz wspieranie transferu zaawansowanych 

technologii; 

 

inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą 

energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i energię ze źródeł 

odnawialnych1; 

 
inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową; 

 

inwestycje w regenerację, dekontaminację i renaturalizację terenów oraz projekty zmieniające ich 

przeznaczenie; 

 

inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym2 w tym poprzez zapobieganie 

powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne 

wykorzystywanie, naprawy oraz recykling; 

 
podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników; 

 
pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy; 

 
aktywne włączanie osób poszukujących pracy; 

 
pomoc techniczną. 

 

Wyłączone ze wsparcia zostały następujące działania: 

 likwidacja lub budowa elektrowni jądrowych; 

 wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych; 

 wsparcie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 16; 

 inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, dystrybucji, składowania lub spalania paliw 

kopalnych; 

 inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową na obszarach, na których istnieją co najmniej dwie 

sieci szerokopasmowe o równoważnej kategorii.   

  

                                                           
1 w tym także dekarbonizacja lokalnego transportu i infrastruktury (źródło: szkolenie PwC, luty 2021 r.). 
2 z wyłączeniem spalania odpadów (źródło: szkolenie PwC, luty 2021 r.). 
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3. MAŁOPOLSKA ZACHODNIA W PROCESIE TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ 

3.1. Profil gospodarczy województwa małopolskiego 

Małopolska jest jednym z najmniejszych regionów w Polsce pod względem powierzchni (12. miejsce, 15,2 tys. km2) 
natomiast jednym z największych pod względem liczby ludności (4. miejsce, 3,4 mln osób), co powoduje, że jest 
drugim po województwie śląskim regionem o najwyższej gęstości zaludnienia (224 os/km2), przy jednocześnie 
niskim poziomie urbanizacji (48,1%).  

Województwo małopolskie dysponuje znaczącym w skali kraju potencjałem społeczno-gospodarczym. W 2018 
roku Małopolska wytworzyła 8,1% PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego.3 

Potencjał gospodarczy województwa liczony wartością wytworzonego PKB lokuje je na 5. miejscu w Polsce 
(160 mld zł w cenach bieżących w 2017 roku; 172 mld zł w cenach bieżących wg wstępnych szacunków w 2018 
roku). PKB w przeliczeniu na mieszkańca w 2017 roku wyniosło 47 272 zł, tj.91% średniej dla Polski (GUS), 
natomiast w 2018 roku według wstępnych szacunków wynosiło 50 735 zł, tj.92,1% średniej dla Polski (GUS). 
W porównaniu europejskim – za rok 2017 było to 19 100 euro,  tj.63% średniej dla UE-28 (per capita PPS, Eurostat), 
a w 2018 roku, wskaźnik ten wzrósł do 65% średniej unijnej (wobec 71% dla całej Polski). 

Mapa 2. PKB w mld zł i dynamika wzrostu w latach 2008–2017 według podregionów 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, przyjęta uchwałą nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku 

Atrakcyjność inwestycyjna regionu na tle europejskim określana jest jako niska (klasa D). Pozycja rozwojowa 
w kontekście międzynarodowym jest niejednoznaczna – w kilku dziedzinach w ostatnich latach pozycja regionu 
korzystnie się zmienia, generalnie pod wieloma względami lokuje się w środku stawki w stosunku do innych 
regionów (OECD, UE). W nielicznych dziedzinach należy do regionalnych liderów, ale są także dziedziny, w których 
wyraźnie jest regionem słabym, a nawet pogarszającym swoją pozycję w stosunku do innych regionów krajów 
rozwiniętych.  

Wyraźnymi atutami Małopolski na tle międzynarodowym są edukacja i poziom wykształcenia, demografia, 
bezpieczeństwo, rynek pracy, zatrudnienie w sektorze nauki i technologii oraz wydatki na badania i rozwój (ogółem, 
głównie publiczne). Za zdecydowanie słabe strony regionu można uznać m.in.: zanieczyszczenie powietrza, słabe 

                                                           
3 Źródło: https://www.malopolska.pl/biznes/gospodarka/potencjal-gospodarczy (dostęp: 22 stycznia 2021 r.). 
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wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, niskie dochody gospodarstw domowych, zagęszczenie mieszkań, 
wysoki poziom ubóstwa, zanieczyszczenie wód powierzchniowych, niskie bezpieczeństwo zdrowotne (mała liczba 
lekarzy), niską produktywność, słabą innowacyjność, relatywną peryferyjność.  

Poziom rozwoju i potencjał gospodarczy w województwie jest zróżnicowany. Największa wartość PKB 
wytwarzanego w województwie powstaje w Krakowie i podregionie krakowskim. Według szacunków dotyczących 
PKB w układzie powiatowym w dekadzie 2005-2015, największą dynamikę rozwoju w województwie odnotowały 
powiaty stanowiące bezpośrednie otoczenie dużych miast, a najwolniej rozwijały się same miasta (z wyjątkiem 
Krakowa) oraz powiaty z zachodniej Małopolski – chrzanowski i wadowicki. Stabilną dynamikę rozwoju zachował 
m.in. powiat oświęcimski i olkuski położone w zachodniej Małopolsce (bez zmian w ciągu dekady w relatywnej 
pozycji rozwojowej w stosunku do pozostałych powiatów w województwie).  

Małopolska jest regionem o relatywnie wysokim poziomie przedsiębiorczości, chociaż jest on różny w różnych 
częściach województwa. Na koniec 2019 roku zarejestrowanych było w rejestrze REGON 409,8 tys.,  w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców zarejestrowanych było 120,2 podmiotów (por. 117,5 w skali Polski), w przeważającej liczbie 
dających zatrudnienie do 9 osób. Natomiast odnosząc te dane do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym, 
dawało to wynik 198,4 podmiotów (por. 195,86 w skali Polski). 
 

Województwo małopolskie zajmuje 11. pozycję wśród regionów europejskich pod względem liczby miejsc pracy 
bezpośrednio związanych z węglem (coal-related direct jobs) i 12. spośród regionów węglowych pod względem 
ryzyka skutków społeczno-gospodarczych transformacji energetycznej (po województwie śląskim, przed m.in. 
województwem wielkopolskim, dolnośląskim) (JRC, 2018).  

Na terenie kraju zlokalizowane są 23 złoża węgla kamiennego, w tym 9 tylko w granicach Małopolski (części 
zachodniej), a pozostałe przechodzące na teren województwa śląskiego. Zasoby węgla kamiennego stanowią 22% 
krajowych zasobów bilansowych i 16,2% przemysłowych.  

Mapa 3. Lokalizacja kopalni węgla i elektrowni węglowych w województwie małopolskim 

 

Źródło: Źródło: Regional profile Małopolska, Poland, Platform for coalregions in transition, Komisja Europejska, 2020 
(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/malopolska_regional_profile_-_start_technical_assistance.pdf) 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/malopolska_regional_profile_-_start_technical_assistance.pdf
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Małopolska mieści się w grupie pięciu polskich województw z największą liczbą podmiotów gospodarczych 
zajmujących się górnictwem i wydobyciem4  – 387 (wraz z m.in. woj. śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim). 
Podmioty przemysłu górniczego i wydobywczego w regionie stanowią 8,5% podmiotów gospodarczych w tej branży 
w Polsce (2019). Bezpośrednio w dziale PKD 2007 wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego5 zarejestrowany 
jest w województwie 1 podmiot, w dziale działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo (poza 
eksploatacją złóż ropy i gazu) 80 podmiotów6. 

Branża górnicza nie jest zatem dominującą działalnością przedsiębiorstw zarejestrowanych w regionie, ale ma 
istotne znaczenie dla Małopolski Zachodniej – zarówno ze względu na działające na terenie tej zachodniej części 
województwa kopalnie i elektrownie, jak i bezpośrednie sąsiedztwo i silną zależność rynku pracy od zatrudnienia 
w podmiotach działających na terenie województwa śląskiego.  

Statystycznie najwięcej podmiotów gospodarczych działa Małopolsce w branży handlowej – 26,5%, budowlanej – 
15,1%, oraz związanej z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną – 10,4% (2019). 

Wykres 1. Liczba podmiotów gospodarczych w Małopolsce w 2019 roku (wg klasyfikacji PKD 2007) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Spośród wszystkich dokumentów podatkowych wystawionych dla małopolskich pracowników i podwykonawców 
(podatników podatku dochodowego od osób fizycznych), aż 83,5 tysiąca, co stanowi ok. 5,1%, pochodziło od 
płatników z województwa śląskiego. Świadczy to o silnych powiązaniach gospodarczych i potencjalnym silnym 
wpływie zmian w obrębie całego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na sytuację w województwie małopolskim, 
a szczególnie w podregionie oświęcimskim, gdzie ta zależność jest bardzo wyraźna.  

Zużycie węgla kamiennego w Polsce wyniosło w 2019 roku 68,3 mln ton (bez zużycia na ogrzewanie w podmiotach 
zaliczanych  do  sekcji  D „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych”) i w stosunku do 2018 r. spadło o 8,0%. Na sektor energii (elektrownie, 
elektrociepłownie, ciepłownie i kotły ciepłownicze energetyki zawodowej) przypadło 60,1% zużycia, a 24,6% na 

                                                           
4 Sekcja B według schematu klasyfikacji działalności PKD 2007. Obejmuje działy: wydobywanie węgla kamiennego 
i brunatnego, górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, górnictwo rud metali, pozostałe górnictwo i wydobywanie oraz 
działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie. 
5 Sekcja B dział 05, źródło: GUS BDL. 
6 Sekcja B dział 09, źródło: GUS BDL. 

86 498

61 827

42 683

37 755

27 824

25 456

23 046

387

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle

Budownictwo

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Przetwórstwo przemysłowe

Pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników

Transport i gospodarka magazynowa

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Górnictwo i wydobywanie

MAŁOPOLSKA



Materiał na potrzeby prac nad  
Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji w Małopolsce Zachodniej 

Strona 13 z 100 

przemysł i budownictwo, wraz ze zużyciem własnym kopalń oraz zużyciem na wsad przemian w koksowniach. 
Znaczącym konsumentem węgla były także gospodarstwa domowe (15,2%).7  

W ujęciu wojewódzkim największe zużycie wystąpiło na Śląsku, natomiast województwo małopolskie zajęło 
4. miejsce w kraju. Roczne zużycie węgla kamiennego w Małopolsce wynosi ponad 5 mln ton, przy czym węgiel 
wydobywany lokalnie jest głównie wykorzystywany do wytwarzania energii w regionie. W 2018 roku energetyka 
(elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie) pochłonęła ponad 2,6 mln ton węgla, podczas, gdy przemysł 
i budownictwo około 1,3 mln ton, a drobni odbiorcy ok. 1 mln ton. Na podstawie niepublikowanych danych GUS 
w województwie małopolskim zużycie co najmniej 50 ton węgla wykazało 88 jednostek na 1550 objętych 
obserwacją (w liczbie tej elektrownie). Zużycie węgla wykazuje wyraźny trend malejący, zarówno w poszczególnych 
grupach odbiorców jak i ogółem. W odniesieniu do w 2017 roku całkowite zużycie węgla w Małopolsce wynosiło 
5250 tys. ton, a w 2015 roku – 5351 tys. ton. 

Wykres 2. Zużycie węgla kamiennego w województwach w 2019 roku 

 

Źródło: Zużycie paliw i nośników energii w 2019 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2020 (https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/srodowisko-energia/energia/zuzycie-paliw-i-nosnikow-energii-w-2019-roku,6,14.html). 

 

  

                                                           
7 Źródło: Zużycie paliw i nośników energii w 2019 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2020 
(https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/zuzycie-paliw-i-nosnikow-energii-w-2019-roku,6,14.html).  

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/zuzycie-paliw-i-nosnikow-energii-w-2019-roku,6,14.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/zuzycie-paliw-i-nosnikow-energii-w-2019-roku,6,14.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/zuzycie-paliw-i-nosnikow-energii-w-2019-roku,6,14.html
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3.2. Wydobycie a wykorzystanie węgla kamiennego w Małopolsce 

Przełomowym momentem w polskim górnictwie węgla kamiennego była transformacja ustrojowa po 1989 roku 
i wywołana nią zmiana systemu gospodarczego skutkująca znaczącym spadkiem zapotrzebowania na węgiel 
kamienny, a w konsekwencji likwidacją kopalń i redukcją zatrudnienia. Od tego czasu odnotowuje się ciągły spadek 
wydobycia i zatrudnienia. W roku 1990 z 70 kopalń wydobyto 151,3 mln Mg węgla kamiennego, przy zatrudnieniu 
416 tys. pracowników. Natomiast w roku 2019 roku wydobycie spadło do 64,063 mln Mg, a zatrudnienie wynosiło 
około 83 tys. osób. Trendy w wydobyciu węgla kamiennego w skali kraju i Małopolski Zachodniej pokazano na 
poniższych wykresach. 

Wykres 3. Wydobycie i zasoby węgla kamiennego w Polsce w latach 1999 – 2019 

 
Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. 

Wykres 4. Wydobycie węgla kamiennego w Małopolsce Zachodniej w latach 1999 – 2019 

 
Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. 
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W zakresie zużycia węgla kamiennego dostępne dane obejmują województwa (brak dla powiatów i subregionów) 
oraz sięgają wstecz roku 2006. Jak wynika z poniższego wykresu, zużycie węgla kamiennego w latach 2006-
2009 w Małopolsce zmalało z ponad 8 mln Mg do ponad 5 mln Mg, w następnych latach wahało się od 5 do 
6 mln Mg/rok, natomiast kolejny spadek odnotowano w 2019 roku do ponad 4,5 mln Mg. Najwięcej węgla 
zużywa się w sektorze energii (elektrownie i elektrociepłownie, kotły ciepłownicze energetyki zawodowej, 
ciepłownie niezawodowe, ciepłownie zawodowe), potem w przemyśle i budownictwie (z uwzględnieniem zużycia 
własnego kopalń oraz zużycia na wsad przemian w koksowniach), a najmniejsze zużycie odnotowuje się w wśród 
tzw. drobnych odbiorców (rolnictwo, gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy). 

Wykres 5. Trendy w zakresie wykorzystania węgla kamiennego w Małopolsce w latach 2006 – 2019 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS BDL 

Z przedstawionych danych wynika także, że zużycie węgla w Małopolsce w latach 2006-2019 (odpowiednio od 

8,21 mln Mg do 4,49 Mg) jest większe niż wydobycie (odpowiednio 4,88 mln Mg do 1,88 mln Mg), niemalże 

dwukrotnie.   
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3.3. Małopolska Zachodnia – diagnoza gospodarcza, społeczna 
i środowiskowa w kontekście transformacji energetycznej 

3.3.1. Małopolska Zachodnia – ogólna charakterystyka obszaru 

Małopolska Zachodnia (MZ) to obszar obejmujący statystyczny podregion oświęcimski (NUTS-3), w którego skład 
wchodzą 4 powiaty: oświęcimski, chrzanowski, olkuski i wadowicki. Obejmuje on 30 gmin, z których 6 posiada 
status gminy górniczej89 (Babice, Brzeszcze, Chełmek, Libiąż, gm. wiejska Oświęcim, Trzebinia). Od strony 
zachodniej podregion bezpośrednio przylega do województwa śląskiego, od strony wschodniej sąsiaduje 
z podregionem podkrakowskim. Sąsiedztwo tych dwóch silnych centrów gospodarczych, społecznych, naukowych, 
a nawet kulturowych – tworzy silną presję i jest istotnym kontekstem rozwoju podregionu.  

Mapa 4. Gminy górnicze w Polsce i w Małopolsce 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie wykazu 
gmin górniczych (M.P. z 2008 r. poz. 115) 

Obszar ten zajmuje 2,04 tys. km2, co stanowi 13,4% powierzchni województwa małopolskiego. Małopolskę 
Zachodnią zamieszkuje prawie 550 tys. osób (51% kobiet, 49% mężczyzn). Specyfiką tego obszaru jest dobrze 
rozwinięta sieć osadnicza oraz bardzo silne zurbanizowanie – trzy powiaty z tego obszaru: oświęcimski (378 
os./km2 w 2019 roku), chrzanowski (336 os./km2 w 2019 roku) oraz wadowicki (248 os./km2 w 2019 roku) osiągają 
jedne z najwyższych wskaźników gęstości zaludnienia wśród powiatów ziemskich w regionie. W granicach miast 
mieszka ok. 46% ludności (dla porównania w województwie małopolskim jest to 48,2%), niemniej obszarów typowo 
rolniczych jest niewiele – większość to tereny stopniowo urbanizujące się i coraz silniej powiązane z sąsiadującymi 
miastami. Główne miasta podregionu to miasta powiatowe Oświęcim, Chrzanów, Olkusz i Wadowice, przy czym 
pierwsze dwa w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego10 traktowane są jak 
ośrodki regionalne I rzędu, natomiast pozostałe dwa jako ośrodki tzw. ponadlokalne (II rzędu). 

Specyfika subregionu Małopolska Zachodnia wynika w dużej mierze z jego umiejscowienia pomiędzy aglomeracją 
katowicką a metropolią krakowską. 

                                                           
8 Według informacji przedstawionych na spotkaniu Grupy Roboczej ds. FST przy MFiPR w grudniu 2020 r. 
9 Gmina górnicza – gmina, na której terenie jest wykonywane (albo było wykonywane po 14 stycznia 1999 r.) koncesjonowane 
wydobycie węgla kamiennego, na rzecz której przedsiębiorstwo górnicze jest obowiązane uiszczać opłatę eksploatacyjną lub 
na terenie której istnieje zakład górniczy albo część tego zakładu. Obecnie 73 gminy z obszaru czterech województw mają 
status gminy górniczej (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu gmin 
górniczych, M.P. z 2008 r. poz. 115). 
10 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego przyjęty uchwałą nr XLVII/732/18 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 roku. 
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3.3.2. Profil gospodarczy podregionu 

PKB w przeliczeniu na mieszkańca w Małopolsce Zachodniej jest na niskim poziomie i wynosiło w 2017 roku 39 770 
zł na 1 mieszkańca. Według szacunków dotyczących PKB w układzie powiatowym w dekadzie 2005-2015 
dynamika PKB w powiatach chrzanowskim i wadowickim należała do najsłabszych w województwie. W okresie 
2008-2017 wyraźnie osłabło tempo wzrostu PKB. Dla Małopolski Zachodniej dynamika wyniosła 151,4, podczas 
gdy dla sąsiedniego podregionu krakowskiego – 177,9.  

Małopolska Zachodnia jest obszarem silnie uprzemysłowionym – 38% wartości dodanej brutto pochodzi z sektora 
przemysłu (dla porównania: w skali całego województwa jest to 23%). Wyraźnie mniejszy jest sektor obejmujący 
handel, usługi dla ludności, działalność magazynową i turystykę - tworzący 25% wartości dodanej brutto 
w podregionie oraz sektor usług pozostałych – 22%. Gospodarka oparta jest w znacznej mierze na dużych 
zakładach związanych z przemysłem ciężkim, górniczym, energetycznym i wytwórczym. Przemysł koncentruje się 
m.in. wokół gmin górniczych (Babice, Brzeszcze, Chełmek, Libiąż, Trzebinia), a także w małych i średnich miastach 
podregionu (Andrychów, Chrzanów, Kęty, Oświęcim, Wadowice, Zator). 

Wyraźnie widoczne są powiązania gospodarcze z sąsiadującym województwem śląskim, szczególnie, że 
usytuowanie powiatów Małopolski Zachodniej w zasięgu autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S1 sprzyja dobrej 
dostępności drogowej zarówno w stosunku do stolicy województwa – Krakowa, jak i konurbacji śląskiej . 

Dobre skomunikowanie pozwala także na koncentrację i rozwój w regionie stref aktywności gospodarczej, które 
ulokowane są m.in. w Chrzanowie, Oświęcimiu, Olkuszu, Alwerni, Trzebini, Chełmku, Bukownie, Wolbromiu, czy 
w Zatorze.11 

 

3.3.3. Podmioty gospodarcze w Małopolsce Zachodniej 

W Małopolsce Zachodniej na koniec 2019 roku zarejestrowanych było w rejestrze REGON 57,3 tys. podmiotów 
gospodarczych (ok. 14% podmiotów zarejestrowanych w skali województwa). 
W poszczególnych powiatach Małopolski Zachodniej liczby te kształtowały się następująco: 

 Powiat chrzanowski – 12,4 tys. podmiotów ogółem, 99,9 podmiotów na 1000 mieszkańców oraz 
166,7 podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym;  

 Powiat olkuski – 12,3 tys. podmiotów ogółem, 110,9 podmiotów na 1000 mieszkańców oraz 
186,4 podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, 

 Powiat oświęcimski – 15,0 tys. podmiotów ogółem, 97,5 podmiotów na 1000 mieszkańców oraz 
162,9 podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, 

 Powiat wadowicki – 17,6 tys. podmiotów ogółem, 110,1 podmiotów na 1000 mieszkańców oraz 
180,4 podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym.  

Na tle innych powiatów Małopolski (łącznie z powiatami grodzkimi), powiaty Małopolski Zachodniej lokują się 
w środku stawki. W 2019 roku we wszystkich wariantach wskaźnika (bezwzględna liczba podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON, liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców oraz 
liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym) mieściły się pomiędzy 
5. a 13. miejscem. 

Na szczególną uwagę zasługuje także analiza przyrostu liczby podmiotów na 1000 mieszkańców w latach 2008-
2019. Wskaźnik ten w odniesieniu do Małopolski Zachodniej był najniższy spośród wszystkich statystycznych 
podregionów i wynosił 13,4% (dla porównania średnia dla Małopolski to 30,43%, a najwyższa wartość wskaźnika 
wystąpiła w podregionie tarnowskim – 41,38%). Przyrost podmiotów w poszczególnych powiatach Małopolski 
Zachodniej kształtował się następująco: 

 powiat olkuski – 8,82% (najniższa wartość spośród wszystkich małopolskich powiatów); 

 powiat wadowicki – 12,24%; 

 powiat oświęcimski – 16,69%; 

 powiat chrzanowski – 17,65%.  

                                                           
11 Źródło: https://www.malopolska.pl/biznes/gospodarka/tereny-inwestycyjne-i-strefy-gospodarcze/strefy-aktywnosci-
gospodarczej-w-malopolsce-1 

https://www.malopolska.pl/biznes/gospodarka/tereny-inwestycyjne-i-strefy-gospodarcze/strefy-aktywnosci-gospodarczej-w-malopolsce-1
https://www.malopolska.pl/biznes/gospodarka/tereny-inwestycyjne-i-strefy-gospodarcze/strefy-aktywnosci-gospodarczej-w-malopolsce-1
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Mapa 5. Podmioty w 2019 roku i przyrost liczby podmiotów w REGON w powiatach Małopolski w latach 2008–2019 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, przyjęta uchwałą nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku 

Odbiegająca „in minus” liczba podmiotów zarejestrowanych w powiatach Małopolski Zachodniej w porównaniu do 
średniej wojewódzkiej uzależniona jest przede wszystkim od specyfiki lokalnego rynku pracy – a więc 
występowania dużych zakładów przemysłowych, zatrudniających wielu pracowników i oferujących 
satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia – co dotyczy zarówno pracodawców z Małopolski Zachodniej, jak i tych 
z pobliskich miejscowości w województwie śląskim. 

Wykres 6. Liczba podmiotów gospodarczych w Małopolsce Zachodniej w 2019 roku (sekcje najliczniej reprezentowane) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Podobnie jak w całej Małopolsce najwięcej liczbowo podmiotów gospodarczych działa w sekcji G – Handel hurtowy 
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle oraz w sekcji F – Budownictwo. Są to 
w większości mikro i małe firmy, najczęściej prowadzone przez osoby fizyczne, obsługujące rynek lokalny – udział 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w liczbie podmiotów gospodarki narodowej ogółem 
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w podregionie wynosi 77,6%, zaś udział podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących do 9 osób 
w ogólnej liczbie podmiotów wynosi 96,4%.  

Liczna – około 7,5 tysiąca podmiotów – jest sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe, na którą składa się ok. 6,1 tys. 
podmiotów prowadzonych przez osoby fizyczne oraz znacząca grupa zazwyczaj większych przedsiębiorstw 
zorganizowanych w formach osób prawnych.  

Na koniec 2019 roku w Małopolsce Zachodniej zarejestrowanych było 390 większych podmiotów z zatrudnieniem 
powyżej 49 osób, a także 37 podmiotów w klasie od 250 do 999 osób oraz 3 w klasie 1000 i więcej.  

W zakresie sekcji B  – Górnictwo i wydobywanie w Małopolsce Zachodniej w 2019 roku funkcjonowało: 
 80 podmiotów w dziale 09 „Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie”,  
 26 podmiotów w dziale 08 „Pozostałe górnictwo i wydobywanie”, 
 2 podmioty w dziale 06 „Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego”, 
 1 podmiot w dziale 05 „Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)”, 
 1 podmiot w dziale 07 „Górnictwo rud metali”. 

W porównaniu z innymi podregionami węglowymi w Polsce, Małopolska Zachodnia odróżnia się m.in. niskim 
poziomem PKB – zarówno ogółem, jak i w przeliczeniu na mieszkańca oraz relatywnie dużą liczbą podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność górniczą, co ilustruje poniższa tabela i wykres. 

Tabela 2. Małopolska Zachodnia (podregion oświęcimski) na tle innych podregionów węglowych w Polsce 

PODREGIONY 
"WĘGLOWE" W 

POLSCE - POZIOM 
NUTS 3 

PKB OGÓŁEM 
CENY BIEŻĄCE 

[mln zł*1000] 
(2017) 

PKB NA MIESZK. 
[zł*1000] 

(2017) 

PODMIOTY 
GOSPODARCZE 

W SEKCJI B –
GÓRNICTWO 

(2019) 

SALDO MIGRACJI 
NA 1000 OSÓB 

(2019) 

STOPA 
BEZROBOCIA 

REJESTR. 
(2019) 

OŚWIĘCIMSKI 21,98 39,77 110 -1,5 5,7 

BYTOMSKI  16,66 37,79 80 -0,7 6,0 

GLIWICKI  29,15 61,74 47 -2,9 3,2 

KATOWICKI  50,64 68,62 128 -2,4 2,1 

RYBNICKI  29,13 45,83 80 -1,5 4,0 

SOSNOWIECKI  33,31 48,46 84 -1,8 4,8 

TYSKI  26,20 66,26 50 1,4 2,3 

KONIŃSKI  26,42 40,11 81 -1,5 5,0 

JELENIOGÓRSKI  22,91 40,44 81 -1,5 6,5 

WAŁBRZYSKI  24,85 37,72 98 -1,8 7,3 

PIOTRKOWSKI  28,58 48,64 79 -2,1 5,4 

LUBELSKI  33,86 47,55 90 0,6 6,0 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 
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3.3.4.  Górnictwo węgla kamiennego  

Wydobycie węgla kamiennego w Polsce skupia się wokół trzech zagłębi: Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 
(ok. 80% złóż) i Lubelskiego Zagłębia Węglowego (ok. 19% złóż), natomiast Dolnośląskie Zagłębie Węglowe 
(ok. 1% złóż) od 2000 roku ma już historyczne znaczenie.  

Małopolska Zachodnia leży w obrębie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego posiadającego największe 
zasoby węgla i najbardziej intensywną eksploatację oraz przetwórstwo tego surowca w skali kraju. Obecnie 
6 (a wcześniej 7) gmin Małopolski Zachodniej objętych jest eksploatacją węgla kamiennego.  

Węgiel kamienny jest wydobywany w dwóch Zakładach Górniczych: „Brzeszcze” w Brzeszczach i „Janina” 
w Libiążu, o łącznej eksploatacji 1,887 mln Mg/rok (dane za 201912).  

Ponadto na terenie Małopolski Zachodniej eksploatację prowadzą Zakład Górniczy Sobieski – TAURON 
Wydobycie S.A. z Jaworzna oraz PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z Bierunia (woj. Śląskie). Zestawienie 
informacji o górnictwie węgla kamiennego w Małopolsce Zachodniej przedstawiono na poniższych mapach 
i w tabelach. 

Mapa 6. Położenie obszarów górniczych w obrębie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) 

Źródło: na podstawie PIG 

  

                                                           
12 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2019 r. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut 
Badawczy. Warszawa 2020. 
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Tabela 3. Zestawienie aktualnych obszarów górniczych na terenie Małopolski Zachodniej  

Lp. Gmina 
Obszar 

górniczy 
Kopalnia / Zakład 

Górniczy 
Lokalizacja 

KWK/ZG 
Ważność 
koncesji 

Pow. 
gminy 

[ha] 

Pow. OG  
w gminie13 

[ha] 

Pow. gminy 
objęta 

eksploatacją 
[%] 

1 Babice 

Libiąż IV 
ZG Janina – Tauron 
Wydobycie S.A. 

Libiąż, woj. 
małopolskie 

2040-12-31 

5447 1783 32,74 

Babice I 
ZG Sobieski – 
Tauron Wydobycie 
S.A. 

Jaworzno, 
woj. śląskie 

2031-08-17 

2 Brzeszcze 

Brzeszcze 
II 

ZG Brzeszcze – 
Tauron Wydobycie 
S.A. 

Brzeszcze, 
woj. 
małopolskie 

2040-09-23 

4613 2491,6 54,01 

Wola I 
PGG S.A. Oddział 
KWK Piast-Ziemowit 

Bieruń, woj. 
Śląskie 

2020-08-31 

3 Chełmek 

Libiąż IV 
ZG Janina – Tauron 
Wydobycie S.A. 

Libiąż, woj. 
małopolskie 

2040-12-31 

2724 2419,9 88,83 Dąb 
ZG Sobieski – 
Tauron Wydobycie 
S.A. 

Jaworzno, 
woj. śląskie 

2063-12-31 

Bieruń II 
PGG S.A. Oddział 
KWK Piast-Ziemowit 

Bieruń, woj. 
śląskie 

2030-12-31 

4 Chrzanów 

Byczyna 
ZG Sobieski – 
Tauron Wydobycie 
S.A. 

Jaworzno, 
woj. śląskie 

2040-12-31 

7933 2112 26,61 

Babice I 
ZG Sobieski – 
Tauron Wydobycie 
S.A. 

Jaworzno, 
woj. śląskie 

2031-08-17 

Dąb 
ZG Sobieski – 
Tauron Wydobycie 
S.A. 

Jaworzno, 
woj. śląskie 

2063-12-31 

Jaworzno 
ZG Sobieski – 
Tauron Wydobycie 
S.A. 

Jaworzno, 
woj. śląskie 

2040-12-31 

Libiąż IV 
ZG Janina – Tauron 
Wydobycie S.A. 

Libiąż, woj. 
małopolskie 

2040-12-31 

5 Libiąż Libiąż IV 
ZG Janina – Tauron 
Wydobycie S.A. 

Libiąż, woj. 
małopolskie 

2040-12-31 5720 51,99 90,89 

6 
Oświęcim 
gm. 
wiejska 

Libiąż IV 
ZG Janina – Tauron 
Wydobycie S.A. 

Libiąż, woj. 
małopolskie 

2040-12-31 

7484 299,7 4,08 

Bieruń II 
PGG S.A. Oddział 
KWK Piast-Ziemowit 

Bieruń, woj. 
śląskie 

2030-12-31 

Wola I 
PGG S.A. Oddział 
KWK Piast-Ziemowit 

Bieruń, woj. 
śląskie 

2020-08-31 

Brzeszcze 
II 

ZG Brzeszcze – 
Tauron Wydobycie 
S.A. 

Brzeszcze, 
woj. 
małopolskie 

2040-09-23 

7 Trzebinia Siersza I KWK Siersza 
Trzebinia, 
woj. 
małopolskie 

Zniesiony 10520 4031 38,31 

Źródło: opracowanie własne AGH na podstawie bazy MIDAS 

 

  

                                                           
13 Wg MIDAS. 
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Mapa 7. Lokalizacja obszarów górniczych w obrębie małopolskich gmin 

 

Źródło: opracowanie własne AGH na podstawie bazy MIDAS 

Tabela 4. Zestawienie zakładów górniczych w Małopolsce Zachodniej 

Lp. Gmina 
Kopalnia/Zakład 
Górniczy/Oddział 

Lata 
eksploatacji 

Powierzchnia [ha] 

Infrastruktura Zakładu 
Górniczego 

Terenu 
pogórniczego 

Zwałowiska 

1 Brzeszcze 

ZG Brzeszcze – Tauron 
Wydobycie S.A. 

1903 – 2040 Ok. 35  
40,45 (G i 
E), 30 (F) 

Zabytkowa i 
współczesna 

Oddział KWK Brzeszcze 
Wschód – SRK S.A. 

1918 – 1995  39,55 31 (B) 
W części 
zachowana, 
zabytkowa 

2 Libiąż 

ZG Janina – Tauron 
Wydobycie S.A. 

1907 –2040 28  86 
Zabytkowa i 
współczesna 

ZG Janina Ruch II – SRK 
S.A. 

1907 – 2003  24,5 – Wyburzona 

3 Trzebinia KWK Siersza 1804 – 2004  (7514) 7,4+5,1 11 
Nielicznie 
zachowana, 
zabytkowa 

SUMA 63 (151,55) 76,55 198,45  

Źródło: opracowanie własne AGH 

  

                                                           
14 Powierzchnia terenów w dyspozycji KWK Siersza w 1999 r., wg stanu na 2020 następca prawny czyli SRK S.A. znajduje się 
w posiadaniu 7,4 ha. 
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Analiza lokalizacji obszarów górniczych na terenie poszczególnych gmin wskazuje, że gminą w największym 
stopniu objętą działalnością górniczą jest Libiąż (90,89% powierzchni), potem kolejno Chełmek (88,83%), 
Brzeszcze (54,1%), Trzebinia (38,31%), Babice (32,74%), a w najmniejszym Gmina wiejska Oświęcim 
(4,08%). 

Na terenie gmin, gdzie była lub jest prowadzona podziemna eksploatacja węgla kamiennego zachodzą następujące 
zmiany w środowisku: 

 Fizyczna degradacja powierzchni terenu, następująca w efekcie eksploatacji systemem ścianowym na 

zawał, która przejawia się głównie pionowym osiadaniem, przemieszczeniami poziomymi, nachyleniami, 

odkształceniami i krzywizną powierzchni, a w konsekwencji uszkodzeniami obiektów budowlanych, 

podtopieniami terenu, powstaniem zalewisk, zniszczeniem plonów rolnych itd. Teoretycznie ta forma 

degradacji może wystąpić w obrębie obszarów górniczych, których łączna powierzchnia w Małopolsce 

Zachodniej wynosi 18 336,20 ha, a nawet terenów górniczych – 24 229,49 ha. 

 Zanieczyszczenie terenu substancjami chemicznymi – powierzchnie zajęte pod kopalnie czynne 

i nieczynne, w tym składy węgla, torowiska, obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mogą być 

zanieczyszczone substancjami chemicznymi. Skala tego problemu może obejmować ok. 358 ha. 

 Eksploatacja podziemna prowadzona przez Zakłady Górnicze Janina i Brzeszcze wywołuje także 

wstrząsy górotworu, które oddziałują na otoczenie. 

 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych – poprzez zrzut zmineralizowanych (głównie 

zasolonych) wód do rzek czy odcieki z obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (OUOW) – 

5 obiektów w Małopolsce Zachodniej. 

 Leje depresji – obniżenie poziomu zwierciadła wody w piętrze karbońskim i ewentualnie przy łączności 

hydraulicznej w piętrach i poziomach wyższych. 

Wizualnie najbardziej istotne przekształcenia wiążą się ze zmianami zachodzącymi na powierzchni terenów 
górniczych. Obok deformacji wywołanych eksploatacją, antropogeniczny krajobraz tworzą składowiska skały 
płonnej. Prowadzona na przestrzeni lat gospodarka odpadami wydobywczymi w Zakładach grupy Tauron 
Wydobycie zmierza do eliminacji ich utylizacji na obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na rzecz 
gospodarczego wykorzystania. Odpady wydobywcze stanowią bazę do produkcji kruszyw, których odpowiednie 
własności fizyko-chemiczne potwierdzane są aprobatami technicznymi i opiniami ekologicznymi. Kruszywa 
znajdują zastosowanie między innymi do: 

 budowy warstw nasypów, podbudów pomocniczych stabilizowanych hydraulicznie i podbudów 

zasadniczych stabilizowanych hydraulicznie; 

 rekultywacji technicznej oraz niwelacji i makroniwelacji terenów; 

 budowy wałów przeciwpowodziowych. 

Problemem, w kontekście zanieczyszczania środowiska odciekami, mogą być jednak stare zwałowiska, których 
w Małopolsce Zachodniej jest 5 (3 w Brzeszczach, 1 w Libiążu, 1 w Trzebini). Niektóre ze składowisk stanowią 
znaczący potencjał dla zagospodarowania pod kątem OZE.  

Na opisaną skalę oddziaływania przemysłu wydobywczego nakładają się problemy:  
 zmniejszenie wartości inwestycyjnej gruntów w następstwie skutków szkód górniczych;  

 niekorzystna struktura własności nieruchomości gruntowych (głównie Spółka Restrukturyzacji Kopalń), 

długotrwała procedura zmiany własności, ograniczenia formalne; 

 pomijanie aspektu zanieczyszczenia gruntów na terenach pogórniczych w procesie rekultywacji; 

 brak pełnej inwentaryzacji terenów poprzemysłowych i ich stanu środowiskowego oraz przydatności do 

zagospodarowania; 

 rozproszenie map górniczych zawierających dane źródłowe o wyrobiskach górniczych mających 

połączenie z powierzchnią w różnych instytucjach lub ich zniszczenie, analogicznie w przypadku 

specjalistycznych opracowań;  

 brak inwentaryzacji i waloryzacji dziedzictwa przemysłowego, pozwalających na podjęcie właściwych 

decyzji odnośnie sposobów postępowania. 
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Wymienione problemy w znacznym stopniu utrudniają zagospodarowanie terenów pogórniczych dla funkcji 
społeczno-gospodarczych i energetycznych. Wskazane jest rozpoznanie stanu zanieczyszczenia terenów i ich 
geotechnicznego bezpieczeństwa w wyniku analizy dostępnych dokumentów, a przede wszystkim badań 
terenowych. Na podstawie wyników może być ustalony sposób rekultywacji i możliwości zagospodarowania. 

 

 Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach 

Złoże węgla kamiennego Brzeszcze usytuowane jest na południowym skrzydle Niecki Głównej GZW. Obszar 
Górniczy Brzeszcze II zlokalizowany jest w obrębie Kotliny Oświęcimskiej (widły Wisły i Soły) na terenie dwóch 
województw: małopolskiego i śląskiego. Złoże węgla kamiennego Brzeszcze zostało udokumentowane do 
głębokości zalegania pokładu 510, tj. do głębokości około 1 150 m. Eksploatacja węgla kamiennego w Brzeszczach 
prowadzona jest od 1903 roku, obecnie przez Zakład Górniczy Brzeszcze – TAURON Wydobycie S.A.  

Obszar górniczy Brzeszcze II wynosi 2690 ha (2485 ha wg MIDAS). ZG Brzeszcze posiada 56,5 mln ton zasobów 
operatywnych węgla, przy czym prawie 42% zlokalizowanych jest w najbardziej produktywnym pokładzie 510. 
Eksploatacja węgla kamiennego przez ZG Brzeszcze prowadzona jest w warunkach wysokiego zagrożenia 
metanowego. Metan jako kopalina towarzysząca jest wydobywany na powierzchnię i gospodarczo 
wykorzystywany. Jego zasoby bilansowe wynoszą 1 214,50 mln m3, a roczne wydobycie (odmetanowanie) 
34,30 mln m3 (dane za 201915).  

Złoże węgla kamiennego Brzeszcze udostępnione jest ośmioma szybami, przy czym pięć należy do ZG Brzeszcze, 
natomiast trzy – w obrębie KWK Brzeszcze Wschód – zostały przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.16. 

Rysunek 1. Kopalnia Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód (w przeszłości i współcześnie) 

PODCZAS BUDOWY W 2013 ROKU 

  
Źródło: 1) archiwum KWK Brzeszcze, 2) fot. S. Berut 

Oddział KWK Brzeszcze Wschód został wyłączony z eksploatacji w 1995 roku. Część terenu (ok. 5 ha) wraz 
z zabudową została zbyta na rzecz prywatnych inwestorów i chaotycznie zagospodarowana, natomiast pozostały 
teren wraz z zespołami zabudowy Szybu Andrzej III i Andrzej IV (34,55 ha) został przekazany do SRK S.A. w celu 
likwidacji. Obecnie jest przedmiotem zainteresowania Gminy Brzeszcze. Zespół zabudowy Szybu Andrzej III 
(cechownia, nadszybie szybu Andrzej III, sortownia, budynki zespołu sprzedaży węgla wraz z wieżą zasypową, 
system pomostów transportowych) w 2011 roku został wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, jako zespół 
modernistycznej zabudowy przemysłowej. Wpis miał na celu ochronę przed rozbiórką, samowolą, nieprzemyślaną 
przebudową, nie kolidował jednak z niezbędną modernizacją i rewitalizacją zabytkowego zespołu17. Mimo tego 
część obiektów została rozebrana.  

                                                           
15 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2019 r. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut 
Badawczy. Warszawa 2020. 
16 https:// https://www.tauron-wydobycie.pl/spolka/zg-brzeszcze/charakterystyka-zakladu 
17 Pismo Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23 listopada 2011 r. znak. OZKr.5140.32.2001.DW3. 
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Tereny pogórnicze, za wyjątkiem zwałowisk B i F, są własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Brak jest 
informacji na temat stanu fizykochemicznego gruntów terenu pogórniczego oraz planowanych analiz i rekultywacji 
w tym zakresie, jak również informacji na temat monitoringu wód w obrębie zwałowisk. 

Do głównych problemów ekologicznych w Zakładzie Górniczym Brzeszcze zaliczane są: zasolone wody, szkody 
górnicze i emisja do powietrza zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Podejmowane od lat działania w zakresie 
gospodarki odpadami wydobywczymi przynoszą oczekiwane efekty. 

►Wody z odwadniania zakładów górniczych. ZG Brzeszcze jest zakładem górniczym o średnim zawodnieniu. 
Wody słodkie wykorzystywane są w obiegu zamkniętym. Wody słone wypompowane na powierzchnię 
odprowadzane są do zbiornika retencyjno-dozującego słonych wód. Niewielka część jest używana do sporządzania 
mieszaniny wodno-popiołowej stosowanej do profilaktyki przeciwpożarowej w podziemnych wyrobiskach kopalni. 
Pozostała zaś ilość jest okresowo zrzucana do Małej Wisły zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, t.j. w sposób 
zapewniający utrzymanie w Małej Wiśle poniżej zrzutu, poziomu zasolenia wody nieprzekraczającego wartości 
1 g/dm3 w odniesieniu do sumy chlorków i siarczanów18.  

►Szkody górnicze rozumiane, jako powstałe wskutek robót górniczych uszkodzenia w nieruchomości, budynku 
lub innej części składowej nieruchomości mają miejsce w Gminie Brzeszcze. Ponad stuletnie wydobycie węgla 
(wcześniej przez inne podmioty niż Tauron Wydobycie S.A.) głównie systemem z zawałem stropu spowodowało 
znaczne zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu. Stwierdzono, że około 85% powierzchni terenu górniczego 
uległo wpływom działalności górniczej, wywołując deformacje w kategoriach I-IV przydatności terenu do zabudowy. 
Największe osiadania osiągają wielkość 11–13 m i wystąpiły w południowej części obszaru górniczego, w centralnej 
części wielkość maksymalnych obniżeń terenu sięga 4–8 m, a najmniejsze obniżenia wynoszące 1–4 m 
odnotowano w pasie północnym obszaru górniczego. Deformacje nieciągłe wystąpiły w południowo–wschodniej 
części obszaru górniczego19. W wyniku zaistniałych osiadań na powierzchni terenu powstały zalewiska, niecki 
bezodpływowe oraz tereny, na których okresowo występują podmoknięcia gruntu. Dokonana eksploatacja górnicza 
wpłynęła ujemnie na sieć cieków powierzchniowych oraz zbiorniki wodne, a także lasy, z których większość zalicza 
się do II strefy uszkodzeń przemysłowych. Wystąpiły także szkody w obiektach kubaturowych, liniowych oraz 
w sieciach uzbrojenia podziemnego.  

►Emisja do powietrza zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Z ZG Brzeszcze emitowane są następujące 
zanieczyszczenia: tlenki azotu, pył, pył zawieszony, dwutlenek siarki, żelazo, mangan i fluor, na podstawie 
odpowiedniej decyzji marszałka.  

►Odpady wydobywcze powstają podczas robót przygotowawczych i udostępniających na dole oraz w procesie 
wzbogacania węgla surowego do produktów handlowych w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej. Na przestrzeni lat 
sposób gospodarowania odpadami wydobywczymi przez ZG Brzeszcze polegał na: 

 składowaniu na zwałowiskach a potem odzysk dla celów gospodarczych (lata powojenne); 

 składowaniu na zwałowiskach i rekultywacja (zwałowisko B); 

 odzysku poprzez zagospodarowanie do robót inżynieryjnych i rekultywacyjnych prowadzonych przez firmy 
obce posiadające stosowne zezwolenia na gospodarowanie tymi odpadami; 

odzysku poza instalacjami w procesie R 14 „Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub 
części” określone pod pozycją nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, poprzez wypełnianie terenów 
niekorzystnie przekształconych (zapadlisk) powstałych w wyniku eksploatacji prowadzonej w latach 1965–1995. 

Obecnie na terenie Gminy znajdują się trzy zwałowiska odpadów wydobywczych o łącznej powierzchni 101,45 ha: 

 zwałowisko G i E z łącznikiem – 40,45 ha niezrekultywowane;  

 zwałowisko F Łężnik – 30 ha, zrekultywowane, kierunek łąkowy;  

 zwałowisko B – 31 ha, zrekultywowane, kierunek łąkowy i leśny. 

Postępując zgodnie z Polityką Środowiskową Grupy TAURON i Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w TAURON Wydobycie SA Spółka czyni ciągłe starania na rzecz zmniejszenia 
ilości deponowanych na hałdach odpadów wydobywczych kosztem ich gospodarczego wykorzystania, co wpisuje 
się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.  

                                                           
18 https://www.tauron-wydobycie.pl/spolka/zg-brzeszcze/ekologia  
19 Projekt zagospodarowania złoża węgla kamiennego „BRZESZCZE” na lata 2004–2040, Katowice 2004. 

https://www.tauron-wydobycie.pl/spolka/zg-brzeszcze/ekologia
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W efekcie w 2020 roku Zakład Górniczy w Brzeszczach, jako pierwszy w kraju, uzyskał status kopalni 
bezodpadowej. Uboczne produkty wydobycia węgla kamiennego są przetwarzane w pełnowartościowe produkty, 
takie jak kruszywo naturalne z łupka powęglowego, które uzyskały Krajową Ocenę Techniczną, dzięki czemu 
zostały wprowadzone na rynek. Znajdują zastosowanie w budownictwie komunikacyjnym do dolnych warstw 
nasypów i uzupełnienia terenu przy budowie dróg. ZG Brzeszcze nie składuje i nie planuje składowania odpadów 
wydobywczych na własnych obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

 

 Zakład Górniczy Janina w Libiążu 

Kopalnia Węgla Kamiennego Janina (obecnie Zakład Górniczy Janina) działa od 1906 roku. Eksploatacja jest 
prowadzona w obrębie obszaru górniczego Janina IV zajmującego powierzchnię 8113 ha (według MIDAS 6233 
ha), systemem ścianowym z zawałem stropu. Około 84% powierzchni obszaru górniczego stanowią tereny leśne 
i rolne20.  

Nieczynny Ruch II zajmuje powierzchnię 24,5 ha. Trwa proces likwidacji wyrobisk podziemnych poprzez ich 
zatapianie wodą pochodzącą z naturalnego dopływu. Infrastruktura (poza zbiornikiem i budynkiem pompowni) 
została wyburzona. Ruch II został przekazany do SRK S.A. Brak informacji na temat stanu fizykochemicznego 
gruntów terenu pogórniczego oraz planowanych analiz i rekultywacji w tym zakresie. 

Rysunek 2. Kopalnia Węgla Kamiennego Janina Wschód 

HISTORYCZNIE WSPÓŁCZESNIE 

  

Źródło: 1) Urząd Miejski w Libiążu), 2) fot. onet podróże 

 

Do głównych problemów ekologicznych ZG Janina zaliczane są: wody z odwadniania zakładów górniczych, 
wstrząsy górotworu, szkody górnicze. Podejmowane od lat działania w zakresie gospodarki odpadami 
wydobywczymi przynoszą oczekiwane efekty. 

►Wody z odwadniania zakładu górniczego. Dopływ wód dołowych do wyrobisk podziemnych oscyluje na 
poziomie ok. 19 m3/min. Dlatego utrzymywany jest system odwadniania zakładu. Nadmiar niewykorzystanych wód 
dołowych kierowany jest na ziemny osadnik wód dołowych celem sedymentacji, a następnie odprowadzany do wód 
powierzchniowych21.  

►Wstrząsy górotworu. Eksploatacja podziemna prowadzona przez Zakład Górniczy Janina wywołuje wstrząsy 
górotworu. W zasięgu oddziaływań dynamicznych eksploatacji ZG Janina znajdują się Libiąż, Chrzanów, Żarki, 
Mętków, Gromiec, Babice i Zagórze. 

►Szkody górnicze. Efektem prowadzenia eksploatacji z zawałem stropu jest powstawanie niecek obniżeniowych 
oraz szkód w obiektach kubaturowych i liniowych. W tym celu firma podejmuje działania zapobiegawcze np. 
udrożnienie istniejących i budowę nowych rowów odwadniających oraz przepompowni, a także zabezpieczanie 
obiektów budowlanych przed wpływami projektowanej eksploatacji. Powstałe szkody naprawiane są na bieżąco22. 

                                                           
20 https://www.tauron-wydobycie.pl/spolka/zg-janina/charakterystyka-zakladu  
21 https://www.tauron-wydobycie.pl/spolka/zg-janina/ekologia  
22 https://www.tauron-wydobycie.pl/spolka/zg-janina/ekologia  

https://www.tauron-wydobycie.pl/spolka/zg-janina/charakterystyka-zakladu
https://www.tauron-wydobycie.pl/spolka/zg-janina/ekologia
https://www.tauron-wydobycie.pl/spolka/zg-janina/ekologia
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Podobnie jak w przypadku ZG Brzeszcze, w ZG Janina realizowana jest Polityka Środowiskowa Grupy TAURON 
i Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W związku z tym podejmowane są 
działania zmierzające do minimalizacji powstawania odpadów wydobywczych i gospodarowania nimi zgodnie 
z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Źródłami powstawania odpadów są roboty górnicze przygotowawcze i przeróbka mechaniczna urobku. W zakresie 
ograniczania powstawania odpadów m.in. prowadzi się ciągłe monitorowanie parametrów jakościowych urobku ze 
ścian wydobywczych i nadawy na zakład przeróbczy; ograniczenie prowadzenia robót przygotowawczych 
z przybierką skały płonnej czy też modernizację ciągu technologicznego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. 

W strukturach Zakładu Górniczego Janina znajduje się obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (OUOW). 
Zajmuje powierzchnię 86 ha i składa się z dwóch części:  

 OUOW dla stałych odpadów pogórniczych o kodach 01 01 02, 01 04 12; 

 OUOW – osadnik wód dołowych służący do utylizacji odpadów o kodzie 19 13 06. 

Od 2016 roku nie składuje się odpadów wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów. Wytworzone 
odpady powęglowe w całości wykorzystywane są do robót inżynieryjnych, niwelacji i rekultywacji terenu zarówno 
w ramach działalności własnej zakładu, jak i przez uprawnione do tego firmy obce. 

Zachodni fragment OUOW jest zrekultywowany, a północny częściowo zrekultywowany. Planowano wykorzystanie 
kruszywa z wytworzonych odpadów wydobywczych ZG Janina do budowy obiektów ziemnych o charakterze 
rekreacyjnym, jednak w wyniku problemów technicznych (braku stateczności) zaprzestano budowy. W latach 2013-
2016 w wyniku negatywnych wyników analiz fizykochemicznych wód zainstalowano system do neutralizacji 
kwaśnych odcieków. Zadaniem systemu jest ograniczenie infiltracji zanieczyszczonych wód spływu 
powierzchniowego do wód podziemnych w wyniku procesu podczyszczania i stabilizacji ich składu chemicznego, 
a tym samym niedopuszczenie do niekorzystnych zmian chemicznych23. W obrębie terenu przerwanej budowy 
„Trzech Wzgórz” obecnie jest realizowany projekt badawczy RECOVERY. Celem badań jest opracowanie 
technologii wytworzenia mieszanek glebowych sprzyjających pojawieniu się nowych ekosystemów zapewniając 
skuteczne formy rekultywacji (współpraca z GIG). 

 

 Kopalnia Węgla Kamiennego Siersza w Trzebini 

Eksploatacja węgla kamiennego w Trzebini sięga początku XIX w. W 1999 roku rozpoczęto likwidację Kopalni 
Siersza. Ostatecznie obszar i teren górniczy zostały zniesione w 2004 roku. Likwidacja kopalni była realizacją 
założeń rządowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce z 1998 roku zakładającego 
zmniejszenie wydobycia celem uzyskania dodatniej akumulacji ze sprzedaży węgla. W roku 1998 zatrudnienie 
w KWK Siersza znajdowało 2359 osób, a zasoby operatywne pozwalały na kontynuację wydobycia do 2008 roku. 
Węgiel charakteryzował się jednak niską wartością opałową i wysokim zasiarczeniem. Likwidacji poprzez 
zatopienie (głównie) lub podsadzenie poddano 7 wówczas czynnych szybów o głębokości od 128–540 m. Obiekty 
powierzchniowe (175 budynki i 198 budowli) przekazano, wyburzono lub zdemontowano. Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Katowicach wskazał pięć budynków i skansen – stara pompownia jako zabytki kultury materialnej, 
które nie mogą być zlikwidowane. Niestety w chwili obecnej żaden z tych obiektów nie jest objęty ochroną 
konserwatorską, a niektóre zostały wyburzone. Powierzchnia terenu zajęta wówczas pod obiekty kopalni wynosiła 
75 ha24, z czego do rekultywacji wyznaczono 35,6 ha. Łączna powierzchnia płytkiego kopalnictwa wyniosła 400 
ha, a powstające w jej obrębie deformacje powierzchni podlegały rejestracji. Lista szkód górniczych w budynkach, 
budowlach i terenach wyniosła 52 pozycje, które ujęto w harmonogramie naprawy. W granicach obszaru 
górniczego Siersza I znajdowały się także zroby po starej płytkiej eksploatacji rud cynku i ołowiu, które częściowo 
zostały zlikwidowane przez podsadzenie25. Skala opisanych prac związanych z likwidacją kopalni spowodowała, 
że do tej pory nie zostały zakończone. 

 

  

                                                           
23 Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa 
24 tylko 50 ha miało wówczas uregulowany stan prawny. 
25 Program likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” na lata 1999-2001. Trzebinia 1999. 
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Rysunek 3. Kopalnia Węgla kamiennego w Trzebini 

 

Źródło: fot. A. Ostręga 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., jako następca prawny kopalni Siersza, została zobowiązana do rekultywacji 
terenu oraz monitoringu wpływu zatapiania kopalni na środowisko i podjęcia działań zabezpieczających w razie 
potrzeby. Rekultywacja terenów pogórniczych polegała głównie na usuwaniu gruzu i elementów żelbetowych po 
wyburzonych obiektach, fundamentów budowli i urządzeń oraz likwidacji studzienek i kanałów kablowych, 
wyrównaniu powierzchni terenu i ukształtowaniu skarp. Cześć terenu pokryta była już roślinnością i drzewami 
z naturalnej sukcesji26. Dostępne opracowania nie wskazują, aby miały być wykonywane analizy stanu 
fizykochemicznego gruntów na terenach pogórniczych ani rekultywacja w tym zakresie. 

Z dostępnych informacji wynika, że była jedna hałda w obrębie Szybu Artur. Hałda zawierała skałę płonną, żużel 
i popiół o łącznej masie 780 tys. Mg zajmując powierzchnię 11 ha27. Hałda była potencjalnym źródłem 
zanieczyszczenia środowiska ze względu na silne nasycenie siarczanami, które migrując do okolicznych rowów 
opaskowych wraz z wodą mogły przedostawać się do wód powierzchniowych i gleb. SRK dokonała rekultywacji 
hałdy poprzez usunięcie odpadów niewiadomego pochodzenia, wycięcie drzew, wyprofilowanie skarp 
i wierzchowiny hałdy, nawiezienie gleby mineralnej, wykonanie kolektora odwadniającego oraz rowów 
parownikowych, przygotowanie leśnych dróg technologicznych oraz nasadzenia drzew liściastych i iglastych. Po 
zakończeniu prac pielęgnacyjnych, teren zostanie przejęty przez Nadleśnictwo Chrzanów28. 

Teren po eksploatacji Kopalni Siersza jest nadal zagrożony deformacjami nieciągłymi będącymi skutkiem 
przekształcenia podłoża płytką eksploatacją powodującą powstawanie pustek i szczelin, które wywołują procesy 
sufozyjne i w rezultacie powstawanie zapadlisk. Na podstawie archiwalnych map górniczych stwierdzono, że 
powstałe zapadliska zlokalizowane są w rejonie płytkiej eksploatacji, jaka miała miejsce w latach 1808–1852, 
a prawdopodobna głębokość zalegania starych zrobów wynosi do 25 m. W przeszłości wykonywano prace 
uzdatniające polegające na uszczelniająco-wzmacniającej cementacji górotworu (odwierty i wypełnianie pustek 
i szczelin)29. Występowanie realnego zagrożenia skłoniło do utworzenia w 2008 roku na zlecenie SRK S.A. sieci 
obserwacyjnej monitoringu geodezyjnego w granicach zlikwidowanego obszaru górniczego Siersza I. Sieć punktów 
zlokalizowano w rejonie płytkiej eksploatacji (do 100 m) oraz w miejscach, gdzie na powierzchni terenu znajdowały 
się wloty zlikwidowanych wyrobisk pochyłych mających w przeszłości bezpośrednie połączenie z wyrobiskami 
górniczymi. Do badań wytypowano 10 rejonów o łącznej powierzchni 116 ha oraz 5 rejonów dawnych połączeń 
upadowych z powierzchnią terenu, montując w sumie 521 reperów. Celem pomiarów jest określenie ewentualnych 
ruchów górotworu, które mogą być spowodowane podnoszeniem się zwierciadła w związku z samoistnym 
zatapianiem wyrobisk górniczych KWK Siersza30.  

                                                           
26 Dokumentacja rekultywacji technicznej obszaru byłej KWK „Siersza” – rejon szybów Artur. Katowice, 2005. 
27 Kiryk F. (red.): Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu. Wydawnictwo i Drukarnia SECESJA. Kraków 1994. 
28 Uchwała nr XXVII/259/VIII/2020 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia. 
29 Informacją z Urzędu Miasta Trzebinia, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
(pismo bez daty). 
30 Informacja z Urzędu Miasta Trzebinia, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
(pismo bez daty). 
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Od 2005 roku SRK S.A. prowadzi comiesięczny monitoring zatapiania zlikwidowanej KWK Siersza w zakresie31: 

 pomiaru przepływu wód powierzchniowych w ciekach w wytypowanych punktach, 

 pomiaru poziomu zwierciadła wody w piezometrach, 

 obserwacji makroskopowych terenu potencjalnie zagrożonego podtopieniem, 

 analiz fizykochemicznych pobranych wód z cieków powierzchniowych i piezometrów. 

Zgodnie z dokumentacją pt. „Opracowanie koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych 
w związku z zatopieniem zrobów byłej KWK „Siersza” w Trzebini wraz z określeniem metod odwodnienia”32 

zidentyfikowano 20 obszarów obniżeń terenowych (od 0,2 do 8 ha, łącznie 46,7 ha) oraz 6 terenów zalewiskowych 
(od 0,3 do 1,5 ha, łącznie 5,9 ha). 

Analiza ustaleń Studium uwarunkowań… (2020) wskazuje tereny nieczynnej KWK Siersza jako zdegradowane 
i posiadające ograniczenia w zagospodarowaniu ze względu na zagrożenia deformacjami nieciągłymi, reaktywacją 
starych, płytko zalegających zrobów oraz tereny zagrożone szkodami hydrogeologicznymi związanymi 
z zatopieniem zrobów byłej kopalni (rys. 7). Jednocześnie w zakresie obszarów, dla których gmina zamierza 
sporządzić plan miejscowy przewidziany został obszar po KWK Siersza, gdzie przewiduje się funkcje produkcyjne 
i usługowe (utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej). 

Mapa 8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia – zagrożenia środowiskowe 

 

Źródło: Uchwała nr XXVII/259/VIII/2020 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 października 2020 roku w sprawie: uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia 

                                                           
31 Dokumentacja comiesięcznego monitoringu wpływu zatapiania zlikwidowanej KWK „Siersza” na środowisko, bieżące 
prognozowanie zagrożeń wodnych związanych z zatapianiem kopalni oraz monitorowaniem przepływu wód. Biuro Usług 
Geodezyjnych i Inżynierskich – GEODEX Remigiusz Ziarno. Trzebinia 2006. 
32 Opracowanie koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w związku z zatopieniem zrobów byłej KWK 
„Siersza” w Trzebini wraz z określeniem metod odwodnienia” AGOS-GEMES Sp. z o.o. na zlecenie Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń S.A. Katowice, Katowice 2012. 
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Obecnie część terenu pogórniczego KWK Siersza, w rejonie Szybu Artur, należy do SRK S.A. (7,4 ha), a na części 
terenu działalność prowadzi firma usługowa. Zgodnie z informacją przedstawioną przez SRK S.A. zabudowa 
została całkowicie wyburzona.  

Natomiast w rejonie Szybu Zbyszek (ok. 5,1 ha) pozostało kilka obiektów: np. budynek łaźni, basenu, nadszybie 
i wieża szybowa. Budynek dawnej łaźni górniczej pełni funkcje muzealne (gromadzone są w nim pamiątki związane 
z historią przemysłu nie tylko węglowego). Część obiektów i terenu jest wykorzystywana pod funkcje usługowe 
i stanowi własność prywatną. Dwa budynki stanowią własność Urzędu Gminy. Po stronie wschodniej 
ul. Piłsudskiego w obszarze płytkiej eksploatacji znajduje się zabudowa usługowa. Teren częściowo jest porośnięty 
roślinnością. W rejonie Szybu Zbyszek za obszary potencjalnie zagrożone uznano obszar obejmujący powierzchnię 
około 5,5 ha określając zagrożenie jako niewielkie33. 

 

3.3.5. Nieaktywne tereny pogórnicze i deficyt terenów inwestycyjnych  

Dzięki m.in. przemysłowemu profilowi gospodarczemu podregion oświęcimski uznawany jest za relatywnie 
atrakcyjny inwestycyjnie na tle pozostałych części Małopolski (z wyjątkiem Krakowa i okolic), a w zakresie 
podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej i przyciągania inwestycji tworzących miejsca pracy Małopolska Zachodnia 
poczyniła w ostatnich latach postępy – m.in. ze wsparciem finansowym z RPO. 

Niemniej podregion nadal cierpi na deficyt terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod działalność zarówno 
przemysłową i inną komercyjną (przedsiębiorstwa), jak i komunalną (np. mieszkalnictwo).  

Dotyczy to szczególnie terenów większych, scalonych, o powierzchni co najmniej 5 ha, z dostępem do sieci 
technicznej infrastruktury i dobrze skomunikowanych zarówno w układzie lokalnym, jak i pod względem dostępu 
do autostrady A4 i drogi ekspresowej S1. Istniejące oferty inwestycyjne terenów to w większości tereny mniejsze 
lub o nieuregulowanym stanie własnościowym, wymagające scalenia (z wieloma właścicielami) lub o nieustalonym 
statusie co do zanieczyszczenia poprzemysłowego, typu zarówno green-field jak i brown-field.  

Mapa 9. Rozmieszczenie terenów inwestycyjnych w Małopolsce Zachodniej  

 

- - - skupienie terenów inwestycyjnych w Małopolsce Zachodniej 

Źródło: https://mapy.businessinmalopolska.pl/ (dostęp: 22 stycznia 2021 r.) 

                                                           
33 Uchwała nr XXVII/259/VIII/2020 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia. 

https://mapy.businessinmalopolska.pl/
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Pomimo zainteresowania potencjalnych inwestorów i związanych z tym starań podejmowanych m.in. przez lokalne 
samorządy, jak dotąd nie udało się odblokować do zagospodarowania większych terenów typu brown-field, czy to 
poprzemysłowych, czy pogórniczych. 

Istotnym pakietem większych terenów inwestycyjnych dysponuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., jednakże 
proces ich zagospodarowania postępuje bardzo powoli. W sierpniu 2020 roku w piśmie do Marszałka Małopolski 
Spółka deklarowała największy potencjał inwestycyjny w wykorzystaniu następujących nieruchomości 
pogórniczych:  

1) Brzeszcze - Teren byłego Ruchu Jawiszowice, ul. Daszyńskiego i Dobniaka: 
a. 30,0 ha, obszar poprzemysłowy byłego Ruchu Jawiszowice dawnej KWK Brzeszcze, planowane 

zakończenie likwidacji obiektów powierzchniowych w roku 2021; 
b. z obszaru ma być wyodrębniona część inwestycyjna i obszar przewidziany do przeniesienia na 

rzecz Gminy Brzeszcze w związku z planowaną realizacją projektu „Modele przejścia na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym dla rejonów górniczych w transformacji”; 

c. przeznaczenie w planie miejscowym/studium: 

 ZU – tereny zieleni z dopuszczeniem usług, 

 UP – tereny usługowo -przemysłowe, 

 Mi – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

 Dl – tereny dróg dojazdowych; 
 

2) Brzeszcze - Zwałowisko „G” - ul. Wolności 
a. 34,7 ha, obszar poprzemysłowy teren byłej KWK Brzeszcze Wschód, nastąpiła całkowita 

likwidacja pogórniczych obiektów budowlanych,  
b. część obszaru aktualnie wydzierżawiana pod żwirownię; 
c. obszar wymaga rewitalizacji i rekultywacji, z uwagi na fakt iż, jego południowa część jest 

obniżona i następuje się w tych miejscach gromadzenie wód, 
d. przeznaczenie w planie miejscowym/studium:  

 RUP – tereny usługowo - przemysłowe, 

 2SOP – tereny eksploatacji złóż,  

 Z1/2 – tereny dróg zbiorczych, 

 IRZ, 3RZ – tereny zieleni;  
 

3) Trzebinia - Teren byłej KWK Siersza ul. Grunwaldzka i Kopalniana, 
a. 7,4 ha, obszar poprzemysłowy po zlikwidowanym zakładzie górniczym KWK Siersza, nastąpiła 

całkowita likwidacja obiektów budowlanych, teren po przeprowadzonej rekultywacji;  
b. przeznaczenie w planie miejscowym/studium:  

 PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, usług,  
 

4) Libiąż - Teren byłej KWK „Janina” ul. Paprocia 
a. 24,5 ha, obszar poprzemysłowy po zlikwidowanej KWK Janina Rejon II,  
b. w obrębie nieruchomości znajdują się pozostałości starych obiektów poprzemysłowej 

infrastruktury technicznej, które nie są aktualnie zaplanowane do likwidacji i będą oferowane do 
zagospodarowania wraz z gruntem;  

c. SRK S.A. podjęła współpracę z Gminą Libiąż związaną z aktywizacją gospodarczą terenów 
poprzemysłowych po Ruchu II KWK „Janina”, położonych na terenie gminy Libiąż, zamierza 
dokonać sprzedaży w trybie publicznego przetargu; 

d. przeznaczenie w planie miejscowym/studium:  

 PU – obszary działalności produkcyjno-usługowej, składów i magazynów, 

 WS – obszary wód powierzchniowych, 

 MU – obszary zabudowy mieszkaniowej i usług.  
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Istotną barierą dla uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych jest uregulowanie ich przeznaczenia pod 
względem formalno-przestrzennym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W tym zakresie 
sytuacja w gminach Małopolski Zachodniej jest bardzo zróżnicowana, co pokazuje poniższa mapa.  

Wskaźnik powyżej 80% pokrycia wykazywało większość gmin w Małopolsce Zachodniej. Wyjątek stanowiły gminy 
powiatu chrzanowskiego (poza Alwernią – 99,8%), gdzie wskaźnik przybierał wartości poniżej 20%. Ponadto 
w powiecie oświęcimskim w gminie Chełmek i w gminie wiejskiej Oświęcim wartość ta również była niższa 
i wyniosła odpowiednio 12,2% i 21,3%. 

Mapa 10. Pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w 2018 roku 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, przyjęta uchwałą nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku 

 
Analizując strukturę użytkowania terenu zgodnie z mapami udostępnianymi przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska (GIOŚ)34 w zachodniej części Małopolski, na szczególną uwagę zasługują miejsca oznaczone jako: 

 strefy przemysłowe lub handlowe – przede wszystkim w mieście Oświęcim oraz w gminach Brzeszcze, 
Chrzanów, Trzebinia; 

 miejsca eksploatacji odkrywkowej – gminy Bukowno i Bolesław oraz w mniejszym stopniu Chrzanów; 

 zwałowiska i hałdy – miasto Oświęcim oraz w mniejszym stopniu gminy Libiąż i Trzebinia. 

Zgodnie z danymi GUS z 2014 roku35 tereny przemysłowe zajmowały w Małopolsce 0,50%, natomiast odsetek ten 
dla Małopolski Zachodniej był dwa razy wyższy (1,07%). Dla porównania w województwie śląskim wartość ta 
wynosiła 1,73%. Należy jednak podkreślić, że trzy gminy znacząco przekroczyły średnią dla Śląska: miasto 
Oświęcim – 23,50%36, gmina Brzeszcze – 2,54% i gmina Chrzanów – 2,10%.  

W zakresie gruntów stanowiących użytki kopalne, w 2014 roku odsetek w ogóle powierzchni był taki sam dla 
województwa małopolskiego i śląskiego i wynosił 0,07%, natomiast w podregionie oświęcimskim był on wyższy 
i wynosił 0,17%. W Małopolsce Zachodniej aż 9 gmin przekroczyło średnią wartość dla Śląska – były to gminy: 

                                                           
34 Zgodnie z mapami udostępnianymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach projektu Corine Land Cover 
2018 (CLC18_PL) – baza pokrycia terenu/użytkowania ziemi (źródło: https://clc.gios.gov.pl/index.php/clc-2018/o-projekcie, 
dostęp: 15 stycznia 2021 r.).  
35 Ostatnie dostępne dane na poziomie NUTS-5. 
36 Zgodnie z danymi GUS BDL miasto Oświęcim posiada 705 ha terenów przemysłowych, a ogólna powierzchnia miasta 
wynosi 3 000 ha. 

https://clc.gios.gov.pl/index.php/clc-2018/o-projekcie
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Bolesław (1,89%), miasto Oświęcim (1,00%), Chrzanów (0,84%), Zator (0,62%), Trzebinia (0,42%), Libiąż (0,33%), 
Klucze (0,31%), Mucharz (0,11%) i Wadowice (0,08%).  

Udział terenów zieleni (parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej) w powierzchni ogółem w województwie 
małopolskim wynosił w 2019 roku 0,3%. Spośród statystycznych podregionów, najwyższy wskaźnik wykazało 
miasto Kraków (5,8%) oraz Małopolska Zachodnia (0,4%), w której na szczególną uwagą zasłużyły miasto 
Oświęcim (3,7%) i gmina Libiąż (1,6%).  Wartości w pozostałych gminach nie odbiegały od średniej dla regionu. 
Dla porównania, wskaźnik ten w województwie śląskim był równy 0,7%. 

W latach 2017-2019 katowicka delegatura Najwyższej Izby Kontroli przeprowadziła inspekcję37 wśród m.in. 
wytwórców odpadów wydobywczych (w tym Tauron Wydobycie S.A., do których należą dwie kopalnie z Małopolski 
Zachodniej), Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz właściwych organów administracji publicznej, 
odpowiedzialnych za nadzór nad sposobem gospodarowania odpadami wydobywczym (w tym Starostwo 
Powiatowe w Oświęcimiu). Wskazanych zostało 153 zwałowisk odpadów pochodzących z wydobycia węgla 
kamiennego na terenie kraju oraz ponad 11 tys. ha powierzchni zajętych przez odpady. 

Mapa 11. Zwałowiska odpadów pochodzących z wydobycia węgla kamiennego na terenie województw dolnośląskiego, 
śląskiego, małopolskiego i lubelskiego 

 

Źródło: Zabezpieczenie i zagospodarowanie zwałowisk pogórniczych. Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, 
Warszawa, 2019. 

W latach 2015-2017 skontrolowani przedsiębiorcy górniczy wytworzyli łącznie 72 139,0 tys. ton odpadów 
wydobywczych, z których 78,9% poddali procesom odzysku (w przypadku zakładów należących do Tauron 
Wydobycie S.A. było to 51,1%). Pozostałą część wytwarzanych odpadów (21,1%) składowano w czynnych 
obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

 

  

                                                           
37 Zabezpieczenie i zagospodarowanie zwałowisk pogórniczych. Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, 
Warszawa, 2019. 
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3.3.6.  Gospodarka pod wpływem przemysłu węglowego, z ograniczonym potencjałem 
inwestycyjnym 

Małopolska Zachodnia jest regionem wysoce uprzemysłowionym, ale w większości jest to przemysł tradycyjny  
i słabo innowacyjny. Główne gałęzie gospodarki podregionu opierają się na przemyśle ciężkim i wytwórczym, duże 
znaczenie ma zatrudnienie w górnictwie i branżach pokrewnych. Podmioty gospodarki narodowej w dziale przemysł 
i budownictwo stanowią 28% wszystkich podmiotów w podregionie – blisko 16 tysięcy podmiotów. Działalność 
przemysłową - tylko w sekcjach B,C,D,E według PKD 2007 prowadzi blisko 8 tysięcy podmiotów (GUS, 2019), 
w sekcjach tych powstaje 38% wartości dodanej brutto tworzonej w podregionie.  

Przemysł węglowy jest tu znaczącym, a miejscowo kluczowym pracodawcą (w powiecie oświęcimskim, w gminie 
Brzeszcze, w gminie Libiąż). Od ponad 100 lat przemysł węglowy „od zawsze” zapewniał tu pracę, często dla 
całych rodzin. Na tych tradycyjnych obszarach górniczych przypisuje się tym miejscom pracy ważny status 
społeczny, co przyczyniło się do powstania tożsamości kulturowej z silnym etosem pracy.38 

Obecnie bezpośrednio w górnictwie węgla kamiennego (sekcja B dział 05 grupa 05.01) zarejestrowany jest jeden 
podmiot. W działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie (sekcja B, dział 09) zarejestrowanych 
jest 80 podmiotów gospodarczych, w produkcji maszyn na potrzeby górnictwa (sekcja C klasa 28.92) 82 podmioty 
gospodarcze. Mieszkańcy podregionu licznie pracują też w podmiotach górniczych i okołogórniczych na terenie 
województwa śląskiego 

W ostatnich latach w Małopolsce Zachodniej funkcjonowały 3, a obecnie 2 kopalnie węgla kamiennego – Zakład 
Górniczy „Brzeszcze” i Zakład Górniczy „Janina”. Obydwa zakłady funkcjonują w strukturze TAURON Wydobycie 
S.A., realizują łączne wydobycie węgla kamiennego około 3,5 mln ton/rok. Trzecia z kopalń – KWK Siersza 
w Trzebini – została zamknięta w 2001 roku (likwidacja rozpoczęta w 1999 roku, obszar i teren górniczy zniesiono 
w 2004 roku). Dodatkowo wyłączony z produkcji w 1995 roku został Oddział KWK Brzeszcze Wschód/Jawiszowice, 
a w 2005 roku wyłączony z eksploatacji został Ruch II KWK Janina. Proces likwidacji nie został jeszcze zakończony. 
Można zatem powiedzieć, że transformacja energetyczna regionu rozpoczęła się już w latach 90. XX wieku. 
Negatywne skutki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, jakie te działania wywarły na rozwój regionu, 
obserwowane są jednak do dnia dzisiejszego. Ma to znaczenie w kontekście planowanych interwencji w regionie 
na rzecz transformacji energetycznej, zielonego ładu oraz działań na rzecz poprawy klimatu.  

Według danych z raportu Komisji Europejskiej39, w 2019 roku w dwóch kopalniach w regionie pracowało prawie 
4 000 osób, co stanowiło około 0,3% całkowitego zatrudnienia w regionie. Ponadto trzy elektrownie węglowe 
zatrudniają w regionie około 1 200 osób. 

Wykres 7. Zatrudnienie w zakładach górniczych Janina (Libiąż) i Brzeszcze 

 

Źródło: Regional profile Małopolska, Poland, Platform for coalregions in transition, Komisja Europejska, 2020 
(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/malopolska_regional_profile_-_start_technical_assistance.pdf, 
dostęp: 15 stycznia 2021 r.) 

                                                           
38 Źródło: Regional profile Małopolska, Poland, Platform for coal regions in transition, Komisja Europejska, 2020 
(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/malopolska_regional_profile_-_start_technical_assistance.pdf) 
39 Źródło: Regional profile Małopolska, Poland, Platform for coal regions in transition, Komisja Europejska, 2020 
(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/malopolska_regional_profile_-_start_technical_assistance.pdf) 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/malopolska_regional_profile_-_start_technical_assistance.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/malopolska_regional_profile_-_start_technical_assistance.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/malopolska_regional_profile_-_start_technical_assistance.pdf
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ZG „Brzeszcze” zatrudnia „pod ziemią” około 1580 pracowników, z czego około 795 osób to mieszkańcy gminy 
Brzeszcze. W przypadku ZG „Janina” w Libiążu jest to około 1110 osób pracujących w kopalni, co – jak szacują 
władze gminy Libiąż - przekłada się na około 3000 osób uzależnionych ekonomicznie od tego podmiotu.  

Według danych Instytutu Badań Strukturalnych40 90% zatrudnionych w górnictwie to mężczyźni.41 Wśród 
robotników udział mężczyzn wynosił 95%, w dozorze technicznym  89%  i jedynie w administracji zaledwie 20%. 
W czynnych kopalniach udział mężczyzn w ogóle zatrudnionych wynosił 92%. Mężczyźni stanowili niemal 100% 
tzw. pracowników dołowych. Sytuacja w małopolskich kopalniach nie odbiega od tego wzorca. 

Wykres 8. Struktura zatrudnienia w kopalniach węgla kamiennego w podziale na płeć w 2019 roku 

 

Uwaga: dane  za  31.12.2019.  Brak  danych  dot.  struktury  w kopalniach  prywatnych.  Wartości  poniżej  osi  poziomej  
wskazują liczbę  osób zatrudnionych pod ziemią. Opracowanie własne IBS na podstawie danych MAP oraz spółek 

górniczych. 

Źródło: Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim, IBS Research Report, Warszawa 2020 

Szacuje się, że na jedno miejsce pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce przypada pośrednio co najmniej 
1,16-1,35 miejsca pracy w innych sektorach gospodarki.42  

Poza kopalniami węgla kamiennego na terenie Małopolski Zachodniej funkcjonują inne, zakorzenione 
w gospodarce tego obszaru od lat zakłady reprezentujące branże energochłonne i wysokoemisyjne: 

 Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A (dawna kopalnia rud cynku i ołowiu oraz huta od XII w.); 

 ORLEN Południe – Zakład Trzebini (od 1897 roku); 

 Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini - TAURON Wytwarzanie S.A. (od 1913 roku); 

 Górka Cement Sp. z o.o. (od 1911 roku); 

 Zakłady Magnezytowe Ropczyce Wydział P4 Chrzanów (od 1975 roku); 

 Synthos S.A. (zakłady chemiczne, produkcja energii elektrycznej i cieplnej, od 1945 roku); 

 Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o. (od 1956 roku). 

                                                           
40 Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim, IBS Research Report, Warszawa 2020 
(https://ibs.org.pl/publications/zatrudnienie-w-gornictwie-wegla-kamiennego-w-zaglebiu-gornoslaskim/) 
41 Raport z badań Instytutu Badań Strukturalnych (https://ibs.org.pl/app/uploads/2019/05/IBS_Research_Report_02_2019.pdf)  
42 Źródło: Odpowiedź na ankietę dotyczącą FST w Małopolsce Zachodniej – odpowiedź z gminy Libiąż. 

https://ibs.org.pl/publications/zatrudnienie-w-gornictwie-wegla-kamiennego-w-zaglebiu-gornoslaskim/
https://ibs.org.pl/app/uploads/2019/05/IBS_Research_Report_02_2019.pdf
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Mapa 12. Lokalizacja zakładów górniczych, elektrowni i innych zakładów energochłonnych i wysokoemisyjnych w Małopolsce 
Zachodniej 

 
Źródło:  opracowanie własne AGH 

Elektrownia Tauron Siersza w Trzebini (powiat chrzanowski) oraz Elektrociepłownia w Andrychowie (powiat 
wadowicki) to dwie z czterech małopolskich elektrowni węglowych. Z kolei Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław 
S.A.-Pion hutniczy w Bukownie (powiat olkuski) oraz Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. SJ w Oświęcimiu należą do grupy 
największych emitentów CO2.  

W działalności polegającej na wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną etc. (sekcja D) 
zarejestrowanych jest łącznie 36 podmiotów i ulokowanych 1,2 tys. miejsc pracy. 

Lustrzanym odbiciem silnego uprzemysłowienia i znaczenia dużych przedsiębiorstw dla gospodarki podregionu 
jest relatywnie niższa liczebność podmiotów gospodarczych. W Małopolsce Zachodniej na koniec 2019 roku 
zarejestrowanych było w rejestrze REGON 57,3 tys. podmiotów gospodarczych, co w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców dawało wynik 104 (średnia dla Małopolski wynosiła 120), z kolei analizując liczbę podmiotów 
w odniesieniu do 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, wartość ta była równa 173,6 (średnia dla Małopolski 
wynosiła 198,4). W poszczególnych powiatach Małopolski Zachodniej proporcje te wskazano w podrozdziale 
3.3.3. Podmioty gospodarcze w Małopolsce Zachodniej.  

Analizując wpływ działalności górniczej na dany obszar należy także wziąć pod uwagę bezpośredni wpływ na 
budżety lokalnych samorządów. Gminy tzw. górnicze tj. gminy, na terenie których prowadzone jest wydobycie 
kopalin, uzyskują z tego tytułu bezpośrednie wpływy z tzw. opłaty eksploatacyjnej, która stanowi dochód własny 
gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesją wydobywczą. Wysokość opłaty ustala się 
jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie 
rozliczeniowym. Historycznie dotyczyło to czterech jednostek, a obecnie dotyczy dwóch gmin z terenu Małopolski 
Zachodniej: Brzeszcze i Libiąż. W 2018 roku łączne wpływy do budżetów tych gmin wyniosły 3,696 mln zł, 
natomiast w 2019 roku było to już 3,479 mln zł (spadek o prawie 6%). 
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Wykres 9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w dziale 756 w latach 2008-
2019 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej to tylko część dochodów zasilających budżety gmin, których mieszkańcy związani 
są z górnictwem. Z pewnością znaczącymi, ale trudnymi do oszacowania z powodu braku danych, są wpływy  
z tytułu udziału w podatkach PIT mieszkańców oraz CIT zarejestrowanych na terenie gmin przedsiębiorstw.  

 

3.3.7. Silne powiązania ze Śląskiem 

Małopolska Zachodnia to teren bezpośrednio graniczący z województwem śląskim. Pograniczne położenie tego 
obszaru powoduje, że obserwowane są zarówno ciążenia do miejscowości zlokalizowanych na Śląsku, mające 
charakter społeczny (np. związki rodzinne) i ekonomiczny (dojazdy do szkół w pobliskich miejscowościach, dojazdy 
do pracy), ale także związki wynikające z przenikania kultur i tradycji oraz podobieństwo specyfiki gospodarczej 
(podobny przekrój rynku pracy, lokalizacji większych zakładów przemysłowych i wynikająca z tego 
monozakładowość, funkcjonowanie kopalni węgla kamiennego itd.). Analizując strukturę zatrudnienia trzeba wziąć 
pod uwagę, że rynek pracy kształtują w Małopolsce Zachodniej zarówno firmy miejscowe, jak i firmy „zewnętrzne” 
głównie z terenu województwa śląskiego – poprzez swoje przedstawicielstwa, oddziały, zakłady, sklepy, ale 
również dzięki zatrudnianiu pracowników dojeżdżających do pracy w ich siedzibach. Zależność ta jest w Małopolsce 
Zachodniej szczególnie widoczna - lokalny rynek pracy jest silnie związany z podmiotami z województwa śląskiego 
– np. w powiecie oświęcimskim płatnicy z Małopolski wystawili tylko 55,05% wszystkich informacji podatkowych 
PIT-11 mieszkańcom tego powiatu, a w powiecie chrzanowskim – 66,1%.  

Na uwagę zasługuje także fakt, że pod względem dostępności transportowej, w przypadku niektórych małopolskich 
gmin bliżej jest do Katowic, niż do Krakowa. Wobec tego znaczna część mieszkańców Małopolski Zachodniej 
znajduje zatrudnienie w zakładach działających na terenie województwa śląskiego. 

Analizując szacunki udostępniane przez GUS w zakresie przepływów ludności związanych z zatrudnieniem43 
należy wskazać, że 18 004 mieszkańców Małopolski Zachodniej dojeżdżało w 2016 roku do zakładów pracy 
zlokalizowanych w województwie śląskim. Największa ich liczba (ponad 10 tys. osób) pochodziła z powiatu 
oświęcimskiego, przede wszystkim z gminy Kęty (2 888), Brzeszcze (1 924) i miasta Oświęcim (1 891). Wysoką 
liczbą osób pracujących w województwie śląskim wyróżniły się także gminy Andrychów (1 460) i Olkusz (1 403). 

                                                           
43 Analiza macierzy dostępności w ramach badania pn. „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” (źródło: 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/przeplywy-ludnosci-zwiazane-z-zatrudnieniem-w-2016-r-
,20,1.html). 
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W Małopolsce Zachodniej było 11 gmin, w których liczba mieszkańców dojeżdżających do pracy na Śląsku 
przekroczyła 500. Wśród nich znalazły się: gmina wiejska Oświęcim, Chrzanów, Trzebinia, Osiek, Chełmek i Libiąż. 
Jedynie w dwóch gminach nie wskazano żadnych osób dojeżdżających do pracy na Śląsku. Były to Trzyciąż 
i Lanckorona. 

Mapa 13. Przepływy związane z zatrudnieniem w 2016 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Największa liczba mieszkańców Małopolski Zachodniej dojeżdżała do pracy do gmin takich jak: Katowice (4 832), 
Bielsko-Biała (4 146), Tychy (1 969), Czechowice-Dziedzice (1 094), Dąbrowa Górnicza (922), Jaworzno (674), 
Zabrze (671), Porąbka (629) oraz Sosnowiec (519). Analiza pokazała, że na terenie województwa śląskiego 
funkcjonowało 36 gmin, w których odnotowano pracujących z Małopolski Zachodniej. 

Odnosząc te liczby do mieszkańców w wieku produkcyjnym należy zauważyć, że bardzo wysokie wskaźniki 
występowały przede wszystkich w jednostkach Małopolski Zachodniej, które zlokalizowane są blisko granicy 
województw – np. Brzeszcze (14,28%), Kęty (13,51%), Osiek (13,20%), Polańska Wielka (11,92‰), Oświęcim – 
gmina wiejska i miejska (11,33% i 8,24%), Przeciszów (9,08%, Chełmek (7,96%), Bolesław (7,56%), Bukowno 
(5,50%), czy Andrychów (5,41%). Niższą wartością wskaźnika wskazywały się gminy bardziej oddalone – np. 
Kalwaria Zebrzydowska (0,10%), Stryszów (0,23%), Alwernia (0,63%), Brzeźnica (0,73%) i Wadowice (0,97%). 
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Mapa 14. Dojazdy do pracy mieszkańców Małopolski Zachodniej do województwa śląskiego w 2016 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Pośród gmin śląskich wskaźnik ten notował znacznie niższe wartości – najwyższa wartość wystąpiła w gminie 
Porąbka (6,51%) oraz w miastach takich jak Bielsko-Biała (4,06%), Czechowice- 
Dziedzice (3,93%), Sławków (3,80%), Katowice (2,66%) i Tychy (2,48%). 

Z kolei badania przeprowadzone przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR)44 na 
podstawie danych udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie wskazują, że podatnicy podatku 
dochodowego od osób fizycznych zamieszkali na terenie województwa małopolskiego otrzymali łącznie 1 636 tys. 
informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2019 rok. 
Zdecydowana większość, bo 80,2% wydanych było przez płatników mających siedzibę na terenie Małopolski, ale 
drugą pod względem liczebności zbiorowość stanowią dokumenty wystawione przez płatników z województwa 
śląskiego – 83,5 tys. dokumentów podatkowych, tj. 5,1% całego zbioru. 

Oddziaływanie śląskich płatników jest silnie zróżnicowane w układzie powiatów. Największy udział występuje 
w powiecie oświęcimskim, gdzie 33,5% dokumentów PIT-11 wydanych zostało przez płatników 
z województwa śląskiego, następnie powiat chrzanowski – 18,3%, powiat olkuski – 14,4% oraz powiat 
wadowicki – 9,2%. 

  

                                                           
44 Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2019 roku, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju 
Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2020. 
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Mapa 15. Odsetek informacji PIT-11 przekazanych przez pracodawców z województwa śląskiego w stosunku do wszystkich 
informacji PIT-11 

 

Źródło: opracowanie własne MORR 

Szczególnie duży wpływ na gospodarkę Małopolski, województwo śląskie ma w kilku sekcjach:  
 Sekcja B „Górnictwo i wydobywanie” – 70,3% spośród wszystkich wydanych PIT-11 w Sekcji B.  
 Sekcja D „Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorąca wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych” – 12,6% spośród wszystkich wydanych PIT-11 w Sekcji D.  
 Sekcja C „Przetwórstwo przemysłowe” – 8,7% spośród wszystkich wydanych PIT-11 w Sekcji C.  
 Sekcja H „Transport i gospodarka magazynowa” – 7,5% spośród wszystkich wydanych PIT-11 w Sekcji H. 

Mapa 16. Podatnicy z Małopolski otrzymujący PIT-11 od płatników z sekcji B ze Śląska 

 

Źródło: opracowanie własne MORR 

W ramach sekcji B „Górnictwo i wydobywanie” płatnicy ze Śląska są jedynymi przedstawicielami działu 
05 „Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego” dla mieszkańców Małopolski zatrudnionych w tej sekcji. 
Łącznie z wydobyciem węgla powiązanych jest 8,5 tys. Małopolan, z tego 4,5 tys. stanowią mieszkańcy powiatu 

Procent

0 - 2

2 - 4

4 - 10

10 - 57

Pracownicy firm 
z siedzibą na Śląsku

Pracownicy firm 
z siedzibą poza Śląskiem



Materiał na potrzeby prac nad  
Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji w Małopolsce Zachodniej 

Strona 41 z 100 

oświęcimskiego, 3,2 tys. mieszkańcy powiatu chrzanowskiego, 0,7 tys. mieszkańcy powiatu wadowickiego, 
a 0,1 tys. mieszkańcy powiatu olkuskiego. Pomimo, że najwięcej dokumentów przypisanych jest do płatników 
mających siedzibę w Jaworznie i w Katowicach, na podstawie tych samych dokumentów można domniemywać, iż 
zdecydowana większość podatników świadczy pracę na terenie Małopolski (gminy Libiąż, Brzeszcze). 

Powiązany z samym wydobyciem jest również dział 09 „Działalność usługowa wspomagająca górnictwo 
i wydobywanie”. Podatnicy zatrudnieni w tym dziale otrzymali od płatników ze Śląska 1,5 tys. informacji 
podatkowych PIT-11, tj. 51,3% z całego zbioru z tego działu przypisanego mieszkańcom województwa 
małopolskiego. Najwięcej tych dokumentów trafiło do rąk mieszkańców powiatu oświęcimskiego – 855 szt., 
chrzanowskiego – 272 szt. i wadowickiego – 104 szt. W każdym z tych przypadków liczba ta stanowiła ponad 90% 
dokumentów z tego działu trafiających do mieszkańców odpowiednich powiatów. Firmy wystawiające dokumenty 
miały siedziby m.in. w Jaworznie, Mysłowicach, Bytomiu. 

W sekcji D „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną…” płatnicy ze Śląska oferują zatrudnienie 
głównie mieszkańcom powiatów Małopolski Zachodniej: z powiatu chrzanowskiego – 75,6% dokumentów PIT-11 
pochodzi ze Śląska, z powiatu olkuskiego – 47,9%, z powiatu oświęcimskiego – 39,4%, z powiatu wadowickiego – 
30,5%. Wielkości bezwzględne są zdecydowanie niższe niż w sekcji C, najwięcej osób zamieszkuje powiat 
chrzanowski – ponad 600. W pozostałych powiatach liczebność nie przekracza 200. 

Ponadto – w kontekście skutków transformacji – istotne znaczenie może mieć zatrudnienie w branżach 
przemysłowych charakteryzujących się wysoką energochłonnością i/lub emisyjnością, ujmowanych w statystyce 
w sekcji C. Najbardziej znaczącymi pracodawcami ze Śląska na małopolskim rynku pracy w zakresie sekcji 
C „Przetwórstwo przemysłowe” są firmy powiązane z działem 29 „Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli”. W stosunku do wszystkich dokumentów z tego działu udział firm ze 
Śląska wyniósł 26,7%, a do Małopolski trafiło 5,3 tys. dokumentów. Odbiorcami byli głownie mieszkańcy powiatu 
oświęcimskiego - 3,7 tys. informacji podatkowych, powiatu wadowickiego – 0,5 tys., powiatu chrzanowskiego – 
0,4 tys. i powiatu suskiego – 0,2 tys. Główne lokalizacje płatników o Bielsko-Biała i Tychy. 

Drugim działem o znaczącym udziale zarówno procentowym jak i bezwzględnym jest dział 24 „Produkcja metali” – 
4,8 tys. (32,9% wszystkich dokumentów podatkowych wydanych przez firmy z tego działu mieszkańcom 
małopolski). W tym przypadku generatorem dokumentów podatkowych jest płatnik mający siedzibę w Dąbrowie 
Górniczej, a dokumenty trafiły w znacznej mierze w ręce mieszkańców Krakowa. 

Ostatnią wyróżniającą płatników z województwa śląskiego w Małopolsce jest sekcja H „Transport i gospodarka 
magazynowa”, w ramach której trafiło do podatników z Małopolski 5,9 tys. dokumentów PIT-11, z których 
większość, tj. 53,5% otrzymali mieszkańcy powiatów Małopolski Zachodniej. 

Mapa 17. Powiązania Małopolski i Śląska 

Podatnicy zamieszkali na Śląsku zatrudnieni u płatników 
z Małopolski i podatnicy zamieszkali w Małopolsce 

zatrudnieni u płatników ze Śląska 

Powiązania Małopolski i Śląska w zakresie 
pracujących w górnictwie węglowym  

w 2015 roku 

  
Źródło: opracowanie własne MORR 
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W kontekście przemian gospodarczych i energetycznych, jakie w najbliższych latach nastąpią  
w województwie śląskim, w tym obejmujących likwidację kopalń węgla kamiennego, które,  

jak pokazały powyższe dane, aktualnie zatrudniają także mieszkańców Małopolski Zachodniej, 
bardzo ważne jest objęcie wsparciem także tego regionu, aby ograniczyć negatywne skutki 

społeczne i ekonomiczne transformacji. 

 

3.3.8. Kryzys demograficzny i relatywnie niskie dochody mieszkańców 

Województwo małopolskie należy do tych nielicznych regionów, które od wielu lat notują zarówno dodatni przyrost 
naturalny, jak i dodatnie saldo migracji. W efekcie następuje systematyczny przyrost liczby ludności regionu. 
W okresie 10 lat, tj. od 2010 – 2019, ludność Małopolski zwiększyła się o 2,2%, tj. o przeszło 74 tys. osób. 
Odmienną sytuację obserwuje się w zachodniej części województwa, gdzie liczba ludności z roku na rok maleje. 
W 2019 roku było to niespełna 550 tys. mieszkańców, co w odniesieniu do roku 2010 oznaczało spadek liczby 
mieszkańców o -1,25% (tj. 6 952 osoby). Powiaty Małopolski Zachodniej (pomijając powiat wadowickim, w którym 
liczba ludności w latach 2010-2019 wzrosła o 1,25%), wykazywały pod tym względem jedne z niższych wartości 
w regionie. Spadek ludności w powiecie olkuskim sięgał -3,22%, w powiecie chrzanowskim -2,80%, a w powiecie 
oświęcimskim -1,05%. 

Według prognoz GUS, ta niekorzystna sytuacja demograficzna z roku na rok ma ulegać pogorszeniu. 
Prognozowana zmiana liczby ludności w 2030 roku w odniesieniu do liczby z 2019 roku w Małopolsce Zachodniej 
ma wynieść -2,80%. Największy spadek pośród powiatów ziemskich spodziewany jest w powiecie olkuskim  
(-5,49%). Pozostałe powiaty również osiągnęły wartości poniżej średniej dla Małopolski (-0,23%): powiat 
chrzanowski (-3,89%), oświęcimski (-2,49%) i wadowicki (-0,39%). 

Mapa 18. Zmiana liczby ludności w latach 2017-2030 (prognoza) 

 

Źródło: Atlas statystyczny województwa małopolskiego, GUS, 2018 

Jednym z czynników niskiego przyrostu liczby ludności, bądź wręcz stopniowego ubytku mieszkańców, jest ruch 
naturalny. W 2019 roku w Małopolsce Zachodniej współczynnik urodzeń żywych na 1000 ludności osiągnął wartość 
9,42‰, czyli poniżej średniej dla Małopolski (10,85‰). Najniższe wartości w całym województwie obserwowane 
były w powiecie chrzanowskim (8,05‰) i olkuskim (8,12‰). W najlepszej sytuacji okazał się być powiat wadowicki 
(11,03‰), jednak i tam wartość współczynnika była daleka od najwyższej (powiat limanowski – 13,70‰). Z kolei 
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współczynnik zgonów na 1000 mieszkańców w Małopolsce Zachodniej w 2019 roku (10,98‰) przewyższał średnią 
dla województwa (9,69‰). Najwyższa wartość tego współczynnika wystąpiła w powiatach proszowickim 
i miechowskim, natomiast na kolejnych trzech miejscach znalazły się powiaty Małopolski Zachodniej: chrzanowski 
(11,73‰), olkuski (11,40‰) i oświęcimski (10,94‰). W trochę lepszej sytuacji znalazł się powiat wadowicki 
(10,14‰), jednak i tutaj wartość znacząco przekraczała średnią wojewódzką. 

Mapa 19. Współczynnik urodzeń i współczynnik natężenia zgonów w Małopolsce w 2019 roku 

Współczynnik urodzeń  
na 1 000 mieszkańców w 2019 roku 

Współczynnik natężenia zgonów  
na 1 000 mieszkańców w 2019 roku 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Analizując zgony mieszkańców według przyczyn należy zauważyć, że w kontekście szkodliwości wydobywania 
i spalania węgla kamiennego, związanego z emisją CO2 oraz emisją pyłowych zanieczyszczeń, co wpływa na złą 
jakość powietrza w Małopolsce Zachodniej, w 2018 roku obok chorób układu krążenia (47%) oraz nowotworów 
(27%), choroby układu oddechowego stanowiły ważną część przyczyn zgonów mieszkańców (380 osób, to jest 6% 
wszystkich zgonów). 

Mapa 20. Przyrost naturalny na 1 000 mieszkańców w 2019 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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Niski wskaźnik urodzeń przy jedoczesnym wysokim wskaźniku zgonów mieszkańców sprawia, że przyrost 
naturalny jest na ujemnym poziomie. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców w 2019 roku 
w Małopolsce Zachodniej był na poziomie ujemnym z wartością -1,56‰ (dla porównania średnia wartość dla 
województwa była dodatnia i wynosiła 1,16‰). Spośród tych 4 powiatów najniższą wartość zanotowano w powiecie 
chrzanowskim (-3,68‰), następnie w olkuskim (-3,28‰) i w oświęcimskim (-1,15‰). Jedynie w powiecie 
wadowickim współczynnik przyrostu naturalnego uzyskał wartość dodatnią (0,89‰). 

Z drugiej strony na szczególne podkreślenie zasługuje wysokie ujemne saldo migracji w Małopolsce Zachodniej. 
W 2019 roku saldo migracji ogółem na 1000 mieszkańców wynosiło -1,74‰, przy dodatniej wartości dla całego 
województwa (2,02‰). Przyczynił się do tego przede wszystkim wysoki ujemny współczynnik salda migracji 
w ruchu wewnętrznym, który w 2019 roku był na poziomie -1,8‰ (co w wartości bezwzględnej dawało -939 osób). 
W odniesieniu do salda migracji w ruchu zagranicznym, współczynnik ten okazał się być dodatki i wynosił 0,14‰. 
Oznacza to, że w ruchu migracyjnym w Małopolsce Zachodniej przeważają wyjazdy mieszkańców do innych części 
kraju. W tym kontekście ważne jest podkreślenie zarówno bliskości, jak i obserwowanych ciążeń do województwa 
śląskiego. 

W ujęciu powiatowym, saldo migracji ogółem w ostatnich 20 latach w 3 powiatach Małopolski Zachodniej było na 
ujemnym poziomie z nielicznymi wyjątkami (w powiecie chrzanowskim w 2009 roku -47 osób, w powiecie 
oświęcimskim w 2004 roku +18 osób). Odmienną sytuacją charakteryzował się jedynie powiat wadowicki, w którym 
saldo migracji ogółem w poszczególnych latach wahało się, natomiast od ostatnich 6 lat45 pozostaje ujemne.  

Wykres 10. Saldo migracji ogółem w powiatach Małopolski Zachodniej w latach 2000-2019 

 
Uwaga GUS: Ze względu na niedostateczną jakość danych dotyczących migracji zagranicznych na pobyt stały za 2015 rok, dane te, a także 
dane o migracjach długookresowych, nie zostały opublikowane. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Z kolei mając na względzie lata 2017-2019 należy wskazać, że wszystkie 4 powiaty Małopolski Zachodniej 
odnotowały ujemne saldo migracji na 1000 mieszkańców. Podobną sytuację zaobserwowano w powiatach 
zlokalizowanych w centrum Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Można zatem zauważyć, że na terenach 
górniczych w ostatnich latach obserwowany jest odpływ ludności, który może kumulować się w miastach 
i powiatach lepiej rozwiniętych (w Małopolsce będzie to Kraków i okolice – powiat wielicki, krakowski i myślenicki, 
natomiast na Śląsku powiaty: mikołowski, tarnogórski, bielski, będziński, bieruńsko-lędziński i gliwicki). 

  

                                                           
45 Uwaga GUS: Ze względu na niedostateczną jakość danych dotyczących migracji zagranicznych na pobyt stały za 2015 rok, 
dane te, a także dane o migracjach długookresowych, nie zostały opublikowane. 
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Mapa 21. Saldo migracji ogółem na 1000 mieszkańców w województwie małopolskim i śląskim - średnia dla lat 2017-2019 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Analizując wyłącznie wymeldowania ogółem należy zauważyć w latach 2006-2007 nastąpił szczyt odpływu 
ludności, po czym poziom obniżył się i sytuacja była na stabilnym poziomie (z trendem malejącym). Od 2016 roku 
obserwuje się w Małopolsce Zachodniej ponowny wzrost wymeldowań ogółem. 

Wykres 11. Wymeldowania ogółem z powiatów Małopolski Zachodniej w latach 2000-2019 

 
Uwaga GUS: Ze względu na niedostateczną jakość danych dotyczących migracji zagranicznych na pobyt stały za 2015 rok, dane te, a także 
dane o migracjach długookresowych, nie zostały opublikowane. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 
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Wyraźny odpływ mieszkańców z Małopolski Zachodniej, w szczególności ludzi młodych, ale także postępujące 
trendy demograficzne, takie jak niski poziom przyrostu naturalnego oraz wydłużanie się przeciętnego trwania życia 
mieszkańców, prowadzi do pogłębiania się zjawiska „starzenia się” ludności. W ostatnich latach w całej Małopolsce 
obserwuje się sukcesywny wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, czyli kobiet w wieku 60 i więcej lat oraz 
mężczyzn w wieku powyżej 65 lat. Wzrost ten jest dość dynamiczny i przewiduje się, że w następnych latach będzie 
jeszcze bardziej postępował. 

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności Małopolski w 2019 roku był równy 20,4%. Spośród 
wszystkich statystycznych podregionów, największy odsetek wystąpił w Krakowie (23,6%) oraz właśnie 
w podregionie oświęcimskim (22,1%). Spośród powiatów Małopolski Zachodniej w najgorszej sytuacji okazał się 
być powiat olkuski (24,0%) i chrzanowski (23,8%). Wskaźnik powyżej średniej wojewódzkiej odnotował także 
powiat oświęcimski (22,4%), natomiast w powiecie wadowickim odsetek ten wyniósł 19,2%. W odniesieniu do roku 
2010, Małopolska Zachodnia odnotowała wzrost udziału osób starszych w ogólnej strukturze społeczeństwa – aż 
o 5,1 p. proc. (dla porównania – wzrost dla województwa wynosił 3,9 p. proc.).  

Mapa 22. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców Małopolski w 2019 roku oraz dynamika zmian liczby 
ludności poprodukcyjnej w latach 2010-2019 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

W ostatnich latach obserwowany jest także systematyczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku produkcyjnym. Szczególną kumulację niekorzystnych zjawisk można było zauważyć w trzech 
powiatach Małopolski Zachodniej: chrzanowskim, olkuskim i oświęcimskim. W powiatach tych obserwuje się 
jednocześnie zmniejszającą się liczbę ludności, ujemny przyrost naturalny oraz wysoki wskaźnik obciążenia 
demograficznego, a także ujemne saldo migracji. 
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Wykres 12. Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (w osobach)  

 
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, przyjęta uchwałą nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku 

Zjawisko „starzenia się” mieszkańców jest związane ze zmianą stylu życia i wydłużaniem się jego przeciętnej 
długości trwania, ale również poprawą stanu zdrowia mieszkańców oraz podniesieniem jakości opieki zdrowotnej. 
W latach 2010-2019 zwiększyła się dostępność do lekarzy (personel pracujący ogółem na 10 tys. ludności). 
W Małopolsce Zachodniej wskaźnik ten w 2019 roku osiągnął wartość 41,6, gdy w 2010 roku był on równy 26,5. 
Należy jednak podkreślić, że wartość ta w 2019 roku była znacznie niższa w porównaniu do średniej dla 
województwa – 69,4 (za sprawą bardzo wysokiego wskaźnika dla Krakowa – na poziomie 169,8). Analizując 
sytuację w poszczególnych powiatach w 2019 roku, wskaźnik ten kształtował się następująco: powiat chrzanowski 
64,3, powiat olkuski 47,8, powiat oświęcimski 37,2, powiat wadowicki 23,9. Podobna sytuacja występuje 
w przypadku wskaźnika określającego pielęgniarki i położne (personel pracujący) na 10 tys. ludności. W 2019 roku 
w Małopolsce Zachodniej wskaźnik ten osiągnął wartość 52,9 (w 2010 roku było to 50,9), jednak wciąż był niższy 
niż średnia dla województwa – 79,3 (która również w tym przypadku została zawyżona przez Kraków – 160,2).  

Poprawie uległ także wskaźnik liczby ludności na 1 łóżko w szpitalach ogólnych. Średnia dla województwa wynosiła 
w 2019 roku 248. Analizując sytuację w poszczególnych podregionach, Małopolska Zachodnia zajęła drugie 
miejsce (po podregionie krakowskim – 604) z wynikiem 351 (dla porównania w 2010 roku wskaźnik ten osiągnął 
wartość 289). 

Analizując jakość życia mieszkańców, warto wspomnieć o dochodach mieszkańców i wynagrodzeniach. Wskaźnik 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto46 dla 2019 roku w powiatach Małopolski Zachodniej w stosunku 
do średniej krajowej był wyraźnie poniżej średniej dla całego kraju i wynosił od 78,9 w powiecie wadowickim do 
90,1 w powiecie olkuskim (dla porównania dla całego województwa małopolskiego wskaźnik ten wyniósł 98,4, a dla 
województwa śląskiego – 99,9). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło odpowiednio od 4 085,96 zł do 
4 671,20 zł (dla porównania: w skali ogólnopolskiej – 5 181), natomiast w województwie małopolskim było to 
5 098,26 zł (dla porównania – w województwie śląskim było to 5 177,86 zł). 

 

3.3.9. Bezrobocie i nierównowaga kwalifikacji na rynku pracy 

 Poziom bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce Zachodniej 
Poziom bezrobocia we wszystkich 4 powiatach Małopolski Zachodniej od wielu lat osiąga wyższy wynik niż średnia 
wojewódzka (od 5,5% do 7,4%). Na koniec 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce wynosiła 
4,1%, podczas gdy w powiatach Małopolski Zachodniej osiągnęła wynik od 4,9% w powiecie wadowickim do 6,9% 
w powiecie olkuskim.  

                                                           
46 Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. Dane o wynagrodzeniach podaje się w ujęciu brutto, tj. 
łącznie z zaliczkami na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od 1999 r. ze składkami na obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) płaconymi przez ubezpieczonego pracownika. 
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W ostatnich 20 latach wystąpił jedynie jeden okres wzrostu liczby bezrobotnych w Małopolsce (w latach 2009-
2013), wywołany globalnym kryzysem finansowym, którego szczyt miał miejsce w latach 2007-2009 (kryzys 
zapoczątkowany zapaścią na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych). 
Zapoczątkowany w 2013 roku spadek liczby osób bezrobotnych w całym województwie wyraźnie widoczny był 
także w zachodniej jego części. Od 2013 do 2019 roku liczba bezrobotnych Małopolski Zachodniej zmniejszyła się 
aż o dwie trzecie, osiągając na koniec 2019 roku 11 515 osób. Jednocześnie udział bezrobotnych z powiatów 
Małopolski Zachodniej w ogóle zarejestrowanych w województwie pozostawał przez ten czas na zbliżonym 
poziomie wynosząc około 18%.  

Na szczególną uwagę zasługuje jednak wzrost bezrobocia w powiecie chrzanowskim w latach 2000-2003, 
który był skutkiem procesu likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego Siersza w Trzebini (1 listopada 1999 roku 
rozpoczęto likwidację kopalni, a w 2001 roku kopalnię zamknięto). Spowodowało to wzrost liczby osób 
bezrobotnych z 7,3 tys. osób w 2000 roku do 10,2 tys. w 2003 roku. Przypadek ten pokazuje, jaki wpływ na lokalny 
rynek pracy ma zamknięcie dużego zakładu pracy oraz daje obraz, jakich skutków transformacji energetycznej 
należy oczekiwać w przyszłości (w odniesieniu do pozostałych dwóch kopalń na terenie Małopolski Zachodniej 
oraz pozostałych zakładów na terenie województwa śląskiego). 

Wykres 13. Liczba osób bezrobotnych w powiatach Małopolski Zachodniej w latach 2000-2020 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Stan epidemii zahamował trend spadkowy i od kwietnia 2020 roku obserwowany jest sukcesywny wzrost 
bezrobocia. W listopadzie 2020 roku liczba wszystkich bezrobotnych w Małopolsce wyniosła 81 746, 
a w Małopolsce Zachodniej 14 518 (o 3 226 osób więcej niż w listopadzie ubiegłego roku). Wpływ epidemii na 
poziom bezrobocia szczególnie widoczny jest w powiecie wadowickim. Jak dotąd powiat ten wyróżniał się najniższą 
w tej części województwa wartością stopy bezrobocia, a w okresie od marca do listopada 2020 roku odnotowano 
tam wzrost wskaźnika o 1,2 p. proc. Na koniec listopada stopa bezrobocia w podregionie wahała się od 6,7% 
w powiecie olkuskim do 7,7% w powiecie chrzanowskim – o ponad 1,4p. proc. więcej niż średnia wojewódzka 
(5,3%). 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2019 roku w województwie 
małopolskim wynosił 3,0% (dla porównania w 2010 roku – 6,‰). Wskaźnik ten dla Małopolski Zachodniej był 
wyższy (3,5%), co pod względem jego wysokości plasowało podregion na miejscu 4. Spośród powiatów 
w najgorszej sytuacji był powiat olkuski (5,0%) i chrzanowski (3,6%). Zdecydowanie mniej korzystnie kształtował 
się wskaźnik wśród bezrobotnych kobiet. W 2019 roku w województwie małopolskim wynosił on 3,6%, natomiast 
w Małopolsce Zachodniej – 4,2%.  

Wśród osób biernych zawodowo największą grupę stanowili Małopolanie na emeryturze (51,1%), a następnie 
osoby, które nie pracowały i nie poszukiwały pracy ze względu na pobieraną naukę (18,4%). Znaczny odsetek 
biernych mieszkańców nie poszukiwał pracy w związku z obowiązkami rodzinnymi i związanymi z prowadzeniem 
domu (13,9%), w której to grupie można zakładać, że znaczną część stanowią kobiety. 
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Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie47, profil osoby bezrobotnej i biernej zawodowo w 2019 
roku w Małopolsce wyglądał następująco: 

a) bezrobotni: b) bierni zawodowo: 
 kobieta,  
 mieszkaniec wsi, 
 pomiędzy 25. a 34. rokiem życia, 
 z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 
 z niewielkim doświadczeniem zawodowym, 

 kobieta,  
 mieszkaniec wsi, 
 powyżej 55. roku życia, 
 na emeryturze. 

 

 Sytuacja kobiet na małopolskim rynku pracy 
W analizie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie48 podkreślono, że wśród osób zarejestrowanych 
w małopolskich urzędach pracy nadal przeważały kobiety – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 
56,8%. Jedynie w grupie wiekowej powyżej 55 roku życia odnotowano wyższy odsetek mężczyzn (69,0%).  

Analizując sytuację bezrobotnych kobiet należy wskazać, że odsetek kobiet pozostających bez pracy dłużej niż 
1 rok w odniesieniu do ogółu bezrobotnych kobiet zwiększył się w Małopolsce z 32,7% w 2010 roku do 42,4% 
w 2019 roku, czyli o 9,7 p. proc. Podobną tendencję zauważa się w Małopolskie Zachodniej, gdzie w 2019 roku 
udział ten był na poziomie 41,3%, czyli  o 13,7 p. proc. wyższym niż w 2010 roku.  

Jednym z problemów w dziedzinie rynku pracy jest widoczny od kilku lat w Polsce systematyczny wzrost liczby 
kobiet biernych zawodowo, które dobrowolnie rezygnują z pracy wskazując m.in. takie bariery jak konieczność 
opieki nad dziećmi i członkami rodziny wymagającymi opieki. Według informacji przedstawianych przez Instytut 
Badań Strukturalnych49, 63% kobiet w Polsce w wieku 15-64 lata jest aktywnych zawodowo, podczas gdy  
w UE-28 jest to 68%. Według badania BAEL udostępnianego przez GUS, na koniec IV kwartału 2019 roku 
w Małopolsce liczba osób biernych wynosiła 1 173 tys., z czego 721 tys. to kobiety (61,5%). Dla porównania w kraju 
było to 13 313 tys. (w tym 62,2% kobiet), a w województwie śląskim – 1 722 tys. osób (w tym 60,2% kobiet). 

Problemy kobiet na rynku pracy są szczególnie ważne w kontekście transformacji energetycznej, której negatywne 
skutki dotkną przede wszystkim górnictwo oraz branże okołogórnicze i zależne, w których występuje zdecydowana 
przewaga zatrudnienia wśród mężczyzn. Ważne jest więc wzmocnienie potencjału zawodowego i kwalifikacji 
kobiet, aby poprawić sytuację ekonomiczną rodzin dotkniętych tym procesem.  

 

 Zawody deficytowe w kontekście transformacji górnictwa 
W kontekście kształcenia zawodowego, na szczególną uwagę zasługują coroczne analizy struktury lokalnych 
rynków pracy, prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pn. Barometr zawodów50, które pokazują 
zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw i kraju. Barometr dzieli 
zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zgodnie z metodologią, zawód deficytowy to taki, 
w którym nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, 
a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje niewielka.  

Analiza zawodów deficytowych na danym terytorium może więc pomóc osobom dotkniętym negatywnymi skutkami 
transformacji energetycznej, których sytuacja na rynku pracy będzie powodowała konieczność zmiany pracy lub 
całkowitego przebranżowienia. Wśród zawodów deficytowych na poziomie województwa znalazły się zawody 
medyczno-opiekuńcze, zawody budowlane, zawody związane z branżą transportową, zawody związane 
z produkcją, ekonomiczno-administracyjne, nauczycielskie oraz z branż: usługi, teleinformatycznej, 
gastronomicznej i elektroenergetycznej. 

W powiatach chrzanowskim olkuskim, oświęcimskim i wadowickim, najwięcej zawodów deficytowych (w których 
liczba osób chętnych do pracy będzie mniejsza niż liczba ofert) odnotowano w branżach:  

                                                           
47 Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 2019 roku, Załącznik do Uchwały nr XXIII/330/20 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2020 r., oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2020. 
48 Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 2019 roku, Załącznik do Uchwały nr XXIII/330/20 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2020 r., oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2020. 
49 Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce?, IBS Policy Paper, 2020. 
50 Barometr zawodów 2021. Raport podsumowujący badanie w województwie małopolskim, Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie, Kraków 2020. 
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 budowlanej: betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, murarze 
i tynkarze, inżynierowie budownictwa, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy 
robót wykończeniowych w budownictwie. Deficyty wynikają m.in. z zapotrzebowania na osoby 
z doświadczeniem, praca jest wymagająca fizycznie, często jest prowadzona w niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych. Problemem jest również wiek osób chętnych do pracy oraz posiadane przez 
nich przeciwskazania zdrowotne. Ponadto w przypadku inżynierów budownictwa i operatorów 
i mechaników sprzętu do robót ziemnych wymagane są specjalistyczne uprawnienia.  

 transportowej: kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. 
Powody deficytów w ww. zawodach: wymagane specjalistyczne uprawnienia, kosztowne szkolenia, 
w przypadku kierowców samochodów ciężarowych praca w delegacjach na trasach międzynarodowych, 
wymagania dyspozycyjności, znajomość języków obcych, odpowiedzialność materialna. 

 logistycznej: magazynierzy. Jednym z powodów jest brak uprawnień do obsługi wózków jezdniowych. 
 produkcyjnej: operatorzy obrabiarek skrawających, robotnicy obróbki drewna i stolarze. Powody 

deficytów w ww. zawodach to brak absolwentów kończących odpowiednie kierunki, a także fakt, że 
w rejestrach bezrobotnych są osoby starsze nie znające nowych technologii (np. brak znajomości CNC) 

Inne zawody, w których odnotowano deficyty, to m.in. elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, spawacze. 
W tym wypadku powodem jest brak aktualnych uprawnień, brak doświadczenia.  

Powyższe zawody zostały wskazane nieprzypadkowo. Z analizy makroekonomicznej, przedstawionej 
w dokumencie IBS pt. „Sprawiedliwa transformacja węglowa w regionie śląskim – Implikacje na rynku pracy” 
wskazano, że górnicy, którzy będą odchodzić z pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego, będą mogli znaleźć 
pracę w sektorze budownictwa, transportu lub przetwórstwa przemysłowego. Co ważne, odpowiada to 
preferencjom górników, którzy w przeprowadzonych ankietach właśnie te sektory wskazują jako najatrakcyjniejszą 
alternatywę dla swojego obecnego zatrudnienia. Można również zauważyć, że te wskazane kierunki (budownictwo 
transport, przetwórstwo przemysłowe) są relatywnie najbardziej przystępne dla odchodzących górników, ze 
względu na ich wykształcenie, wiek oraz rozkład płci. 

Prognozując zapotrzebowanie na pracowników w powiatach Małopolski Zachodniej na rok 2021 tylko w powiecie 
olkuskim grupę górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych zaliczono do zawodów nadwyżkowych, jako 
główny powód wskazując likwidację kopalni Olkusz-Pomorzany (kopalnia rud cynku i ołowiu). W powiecie 
oświęcimskim i chrzanowskim grupę zaliczono do zawodów zrównoważonych, natomiast w powiecie wadowickim 
nie dokonano oceny tej grupy zawodów ze względu na fakt, iż że ma niewielki wpływa na lokalny rynek pracy. 

Tabela 5. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w Małopolsce Zachodniej w 2021 roku 

Barometr 
zawodów 
2021  

NADWYŻKA 
DEFICYT 

(wybrane branże) 

Powiat 
chrzanowski 

(brak) cieśle i stolarze budowlani, elektrycy, elektromechanicy 
i elektromonterzy, kierowcy samochodów ciężarowych 
i ciągników siodłowych, mechanicy pojazdów 
samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, 
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, 
operatorzy obrabiarek skrawających, pracownicy robót 
wykończeniowych w budownictwie, robotnicy obróbki 
drewna i stolarze, spawacze, ślusarze 

Powiat olkuski ekonomiści, górnicy i operatorzy maszyn 
i urządzeń wydobywczych, pracownicy 
administracyjni i biurowi, pracownicy ds. 
ochrony środowiska i BHP, socjolodzy 
i specjaliści ds. badań społeczno-
ekonomicznych, specjaliści technologii 
żywności i żywienia, technicy budownictwa 

blacharze i lakiernicy samochodowi, cieśle i stolarze 
budowlani, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, 
elektromechanicy i elektromonterzy, kierowcy 
autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych 
i ciągników siodłowych, mechanicy pojazdów 
samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, 
murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do 
robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, 
operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, 
pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, 
robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, 
spedytorzy i logistycy, ślusarze 
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Barometr 
zawodów 
2021  

NADWYŻKA 
DEFICYT 

(wybrane branże) 

Powiat 
oświęcimski 

ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy 
i kulturoznawcy, fotografowie, kelnerzy 
i barmani, obuwnicy, operatorzy maszyn 
włókienniczych, plastycy, dekoratorzy wnętrz 
i konserwatorzy zabytków, pomoce kuchenne, 
pracownicy administracyjni i biurowi, 
pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej, prawnicy, rolnicy 
i hodowcy, socjolodzy i specjaliści ds. badań 
społeczno-ekonomicznych, spedytorzy 
i logistycy 

betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze 
budowlani, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, 
elektromechanicy i elektromonterzy, kierowcy 
autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych 
i ciągników siodłowych, magazynierzy, murarze 
i tynkarze, nauczyciele przedmiotów zawodowych, 
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, 
operatorzy obrabiarek skrawających, pracownicy robót 
wykończeniowych w budownictwie, robotnicy obróbki 
drewna i stolarze, spawacze 

Powiat 
wadowicki 

ekonomiści, filozofowie, historycy, politolodzy 
i kulturoznawcy, operatorzy maszyn 
włókienniczych, pracownicy biur podróży 
i organizatorzy obsługi turystycznej, 
specjaliści technologii żywności i żywienia 

Brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze 
i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy 
i elektromonterzy, kierowcy autobusów, kierowcy 
samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, 
magazynierzy, mechanicy pojazdów samochodowych, 
monterzy instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji 
metalowych, murarze i tynkarze, nauczyciele 
praktycznej nauki zawodu, operatorzy i mechanicy 
sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek 
skrawających, pracownicy ds. budownictwa drogowego, 
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, 
pracownicy przetwórstwa spożywczego, pracownicy 
robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy 
budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, 
spawacze, ślusarze, tapicerzy 

Źródło: Barometr zawodów 2021. Raport podsumowujący badanie w województwie małopolskim, Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie, Kraków 2020 

Analizując wyłącznie relację między dostępnymi pracownikami, a potrzebami pracodawców w zakresie zawodów 
zaklasyfikowanych do grupy „górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych” należy wskazać, że 
w województwie przeważa równowaga popytu i podaży (12 powiatów), z kolei w 9 powiatach nie oceniono tej 
zależności.  

Mapa 23. Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców – górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń 
wydobywczych 

 
Uwagi:  

 powiat olkuski – likwidacja kopalni,  

 powiat oświęcimski – w rejestrach pozostają osoby starsze 

Źródło: Barometr zawodów 2021. Prognoza zapotrzebowania na pracowników, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 
(www.barometrzawodow.pl, dostęp: 20 stycznia 2021 r.) 

http://www.barometrzawodow.pl/
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W odniesieniu do przyszłych skutków transformacji energetycznej, a także spodziewanych zmian na rynku pracy 
w Małopolsce Zachodniej, w niniejszej analizie skupiono się przede wszystkim na branżach, które mogłyby stać się 
alternatywą dla osób tracącym pracę w sektorze górniczym i okołogórniczym, po zdobyciu odpowiednich 
umiejętności, odnaleźć się na rynku pracy. Należy jednak podkreślić, że konieczne jest podjęcie działań na rzecz 
podnoszenia kwalifikacji, nabywania nowych umiejętności, dostosowania oferty kształcenia zawodowego do 
realiów lokalnego rynku pracy i zapotrzebowania na właściwe zawody, a także realizowanie programów aktywizacji 
zawodowych, doradztwa zawodowego, szkoleń, staży i bonów zatrudnieniowych. 

W kontekście transformacji energetycznej, ograniczenia wydobywania węgla kamiennego w Małopolsce i na Śląsku 
oraz planowanego w związku z tym spadku zatrudnienia w sektorze górniczym i branżach pokrewnych, będą rodzić 
wiele konsekwencji społecznych, których skutki dotkną także mieszkańców Małopolski Zachodniej. 
W szczególności będzie to konieczność znalezienia nowego zatrudnienia dla osób, których dotychczasowe miejsce 
pracy zostanie zlikwidowane w związku z przeprowadzaniem procesu transformacji energetycznej. Ponadto, 
obserwowana będzie również utrata potencjalnych miejsc pracy dla młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy, 
np. których wykształcenie jest związane z sektorem górnictwa, a także konieczność wprowadzania zmian 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, które są zależne lub powiązane z branżą górniczą. 

W związku z tym, że proces transformacji energetycznej jest złożony i długotrwały, a wygaszanie działalności 
górniczej będzie postępowało stopniowo, a także mając na względzie postępujące zjawisko „starzenia się” 
społeczeństwa Małopolski Zachodniej, można oczekiwać, że znaczna część pracowników zdąży odejść na 
emeryturę, zanim dosięgną ich negatywne skutki przekształceń. Redukcja zatrudnienia nie będzie więc musiała 
wiązać się z licznymi zwolnieniami, pod warunkiem, że ograniczony zostanie napływ nowych pracowników do 
sektora górniczego, co wymagać będzie z jednej strony rzetelnej i szeroko prowadzonej akcji informacyjnej na 
temat przechodzenia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, znajomości planów spółek Skarbu Państwa oraz 
harmonogramów wygaszania działalności kopalń w Małopolsce i na Śląsku, a także zmian w kształceniu 
zawodowym – pod kątem eliminacji liczby absolwentów z wykształceniem w branży górniczej i okołogórniczej na 
rzecz dostosowania oferty do nowych potrzeb na rynku pracy. 

Według danych Instytutu Badań Strukturalnych, zdecydowana większość pracowników w sektorze to mężczyźni. 
Ich udział jest znacznie większy niż w innych sektorach gospodarki, dlatego w szczególności to oni są narażani na 
ryzyko utraty pracy oraz konieczność zmiany branży zatrudnienia. Analizując branże, które w Małopolsce 
Zachodniej skupiają mężczyzn, oprócz przemysłu, wyróżnić należy budownictwo i przetwórstwo przemysłowe, 
a także wybrane działalności z sekcji G – J (w szczególności transport i gospodarka magazynowa, handel oraz 
naprawa pojazdów samochodowych). Analiza ta pozwoliła więc na wskazanie sektorów, które mogłyby stanowić 
potencjalny kierunek przekwalifikowania się osób zwolnionych z górnictwa. 

Tabela 6. Odsetek pracujących mężczyzn w Małopolsce Zachodniej w podziale na grupy sekcji PKD w 2019 roku 

 

rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo i 
rybactwo 

przemysł i 
budownictwo 

handel; naprawa pojazdów 
samochodowych; transport 

i gospodarka 
magazynowa; 

zakwaterowanie i 
gastronomia; informacja i 

komunikacja 

działalność 
finansowa i 

ubezpieczenio
wa; obsługa 

rynku 
nieruchomości 

pozostałe usługi 

 
O M O M O M O M O M 

Powiat 
chrzanowski 2 404 46,34% 13 837 73,89% 5 075 52,20% 614 27,85% 8 006 20,18% 

Powiat olkuski 8 270 48,08% 13 432 73,14% 4 898 53,04% 1 292 39,63% 6 589 20,85% 

Powiat 
oświęcimski 6 214 47,91% 13 840 74,74% 6 220 40,77% 537 24,21% 10 592 23,64% 

Powiat 
wadowicki 11 453 45,51% 14 059 65,67% 6 441 41,90% 513 27,10% 9 254 23,10% 

Źródło: opracowanie własne na podstawi danych GUS BDL 
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3.3.10. Diagnoza stanu środowiska w Małopolsce Zachodniej 

Wieloletnia i intensywna eksploatacja terenów Małopolski Zachodniej przyczyniła się do ich silnej dewastacji. 
Obecnie (m.in. z powodu stopniowego zanikania przemysłu na tym obszarze) Małopolska Zachodnia boryka się 
z poważnymi problemami środowiskowymi. Barierę dla jej dalszego rozwoju stanowią w szczególności 
zanieczyszczenie środowiska związane z silnym uprzemysłowieniem oraz degradacja obszarów, na których 
wygaszana lub ograniczana jest działalność przemysłowa, w tym wydobywcza. Główne gałęzie gospodarki tego 
regionu opierają się na przemyśle ciężkim. Od ponad dwustu lat subregion Małopolski Zachodniej związany jest 
z przemysłem wydobywczym. Była kopalnia Siersza w Trzebini, istniejące do dziś kopalnie Janina w Libiążu 
i Brzeszcze w Brzeszczach są wyznacznikiem rozwoju i uprzemysłowienia tej części Małopolski51. Eksploatacja 
kopalin oddziaływała i nadal oddziałuje negatywnie na środowisko naturalne.  

W przeciwieństwie do innych regionów, Małopolska Zachodnia boryka się z takimi problemami jak restrukturyzacja 
przemysłu wydobywczego – głównie górnictwa węgla kamiennego, cementowego i ciężkiej syntezy chemicznej. 
Do głównych problemów środowiskowych Małopolski Zachodniej należą odpady górnicze (w tym również 
występowanie składowisk odpadów poprzemysłowych), tereny przeobrażone działalnością górniczą, emisje do 
powietrza zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, szkody górnicze, jak również ingerencja w wody powierzchniowe 
i gruntowe. 

 

 Diagnoza stanu jakości powietrza w Małopolsce Zachodniej 
Jakość powietrza jest jednym z kluczowych zagadnień stanowiących o jakości środowiska, a tym samym o jakości 
życia w przestrzeni zamieszkania. Niezadawalająca jakość powietrza związana jest głównie z procesami 
energetycznego spalania paliw, w tym z procesami technologicznymi prowadzonymi w zakładach przemysłowych, 
transportem, a przede wszystkim z emisją pochodzącą z palenisk domowych, gromadzenia i utylizacji ścieków oraz 
odpadów, hałd górniczych i rolnictwa. 

Jednym z najistotniejszych zagrożeń dla zdrowia i życia ludności jest zanieczyszczenie powietrza pyłami. 
Małopolska od lat zmaga się z problemem zbyt wysokich poziomów zanieczyszczeń w powietrzu. Roczna ocena 
jakości powietrza wskazuje, jakie zanieczyszczenia wykraczają poza ustawowe poziomy dopuszczalne i docelowe. 
Małopolska Zachodnia, podobnie jak całe województwo małopolskie, zmaga się z problemem złej jakości 
powietrza. Systematycznie przekraczane są normy stężeń zanieczyszczeń, wyznaczone dla pyłu PM10 i PM2,5, 
a także rakotwórczego benzo(a)pirenu. Stacja monitoringu jakości powietrza w Trzebini wskazuje również na 
wyższe niż w pozostałej części województwa stężenia dwutlenku siarki, jednak wartości te nie przekraczają 
poziomu dopuszczalnego stężenia tej substancji. Na terenie Małopolski Zachodniej stacje monitoringu jakości 
powietrza zlokalizowane są w Trzebini, Oświęcimiu (uruchomiona ponownie w 2018 r.) oraz w Olkuszu. Ponadto 
w roku 2017 dokonywano pomiarów na stacji pomiarowej w Brzeszczach. 

Na stan jakości powietrza w Małopolsce Zachodniej wpływa przede wszystkim tzw. niska emisja  –  z sektora 
komunalno-bytowego, pochodząca głównie z procesów spalania paliw stałych w indywidualnych źródłach 
ogrzewania gospodarstw domowych, a także z ich wykorzystania w małych zakładach produkcyjnych czy 
handlowych. Czynnikiem, który decyduje o przekroczeniach dopuszczalnych norm, jest użytkowanie znaczącej 
liczby przestarzałych źródeł ciepła na paliwa stałe (węgiel, biomasa) o niskiej efektywności, co w połączeniu z niską 
jakością paliw prowadzi do nadmiernych emisji pyłów oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
(WWA), w tym benzo(a)pirenu. Wysokie stężenia benzo(a)pirenu mogą także świadczyć o problemie spalania 
odpadów.  

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt graniczenia powiatów Małopolski Zachodniej z województwem śląskim, 
gdzie stężenia zanieczyszczeń, podobnie jak w Małopolsce, znacząco przekraczają wyznaczone normy. Emisja 
napływowa z indywidualnych źródeł ciepła oraz przemysłu, w połączeniu z często występującymi wiatrami 
zachodnimi, może istotnie kształtować stężenia zanieczyszczeń w zachodniej części województwa. Zależność ta 
jest naturalnie obustronna – jakość powietrza w województwie małopolskim oddziałuje także na sytuację 
w województwie śląskim. 

Poza sektorem komunalno-bytowym, za emisję zanieczyszczeń na terenie powiatów Małopolski Zachodniej 
odpowiadają także źródła przemysłowe oraz źródła liniowe, czyli źródła emisji komunikacyjnej, związanej 

                                                           
51 Emisja z kominów o wysokości do 40 m. 
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z poruszaniem się pojazdów po drogach. Źródła te nie mają jednak istotnego wpływu na przekroczenia norm 
wskazanych wyżej zanieczyszczeń.  

W 2018 roku poziom dopuszczalny stężenia pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do średniej rocznej wynosi 
40μg/m3. Pomiary stężenia pyłu PM10 wskazują, iż norma ta jest przekraczana nieprzerwanie w całym 
analizowanym okresie (2013-2018). Oprócz Krakowa przekroczenia powyżej wartości 40μg/m³ PM10 odnotowano 
również w Oświęcimiu. Z kolei norma stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 dla roku 2018 wynosiła 25 μg/m³, 
natomiast od roku 2020 została zaostrzona do 20 μg/m³.  

W kontekście Małopolski Zachodniej na szczególną uwagę zasługuje analiza emisji punktowej pyłu zawieszonego 
PM10 i PM2,5 ze źródeł przemysłowych i energetycznych. W 2018 roku najwyższe wartości obserwowane były 
w większych miastach, np. w Trzebini, Chrzanowie, Andrychowie, czy w Brzeszczach. Z kolei emisja ze źródeł 
niezorganizowanych (kopalnie kruszyw w wyrobiska) skupiała się w gminie Bukowno (powiat olkuski).  

Mapa 24. Obszary przekroczeń stężeń średniorocznych pyłu PM10 i PM2,5 w strefie małopolskiej w 2018 roku  

PM10 PM2,5 

  

  
Źródło: Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze, przyjęty uchwałą 
Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. 
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Mapa 25. Emisja pyłu zawieszonego PM10 i PM 2,5 ze źródeł przemysłowych i energetycznych w 2018 roku 

PM10 PM2,5 

  

  
Źródło: Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze, przyjęty uchwałą 
Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. 

Mapa 26. Emisja pyłu zawieszonego PM10 ze źródeł niezorganizowanych z terenu województwa małopolskiego w 2018 roku 
(kopalnie kruszyw i wyrobiska) 

PM10 PM2,5 

  

  
Źródło: Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej atmosferze, przyjęty uchwałą 
N XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. 
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Z kolei benzo(a)piren jest rakotwórczym i mutagennym związkiem chemicznym, należącym do grupy 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Prawo krajowe i europejskie określa poziom 
docelowy dla średniorocznego stężenia B(a)P na poziomie 1 ng/m³. W Małopolsce obszar przekroczenia normy 
obejmuje 98% województwa, przy czym norma przekraczana jest kilku- bądź kilkunastokrotnie.  

Małopolska Zachodnia jest obszarem, gdzie stężenia benzo(a)pirenu osiągają jedne z wyższych wartości w całym 
województwie. Szczególnie wysokie wartości obserwowane są przede wszystkim w powiecie oświęcimskim 
i olkuskim – średnia roczna na stałych stacjach pomiarowych sięgała od 5 do 8 ng/m³, co stanowi kilkukrotne 
przekroczenie normy.  

Najgorsza sytuacja miała jednak miejsce w roku 2017, gdy pomiary prowadzone były w Brzeszczach, w powiecie 
oświęcimskim. Odnotowano tam rekordowe w skali Unii Europejskiej stężenia benzo(a)pirenu (średnia dla stycznia 
2017 – 97 ng/m3, średnia roczna 23 ng/m3 przy normie 1 ng/m3). 

Wykres 14. Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu na stacjach pomiarowych w Małopolsce Zachodniej w latach 2010-2019 

 
Źródło: dane ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, oprac. 
Departament Środowiska UMWM  

Wykres 15. Udział źródeł emisji w stężeniach benzo(a)pirenu na stacjach pomiarowych (na podstawie wyników modelowania) 

 

Źródło: Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, Kraków 2020 

Zdecydowanie największy wpływ na stężenia benzo(a)pirenu mają źródła powierzchniowe, czyli emisja ze źródeł 
ciepła zasilanych paliwami stałymi, wykorzystywanych w gospodarstwach domowych oraz małych zakładach 
produkcyjnych i handlowych. Poza wykorzystaniem złej jakości paliw, na stężenie benzo(a)pirenu może mieć także 
wpływ spalanie odpadów.  
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W Małopolsce prowadzone są działania, które mają na celu wyeliminowanie spalania odpadów i nielegalnych paliw. 
Jednym z zadań gmin wyznaczonych w Programie ochrony powietrza jest przeprowadzanie kontroli palenisk pod 
kątem spalania odpadów oraz przestrzegania uchwały antysmogowej w budynkach mieszkalnych. W roku 2019 
kontrole te prowadzone były również w Małopolsce Zachodniej. Sytuacją wartą uwagi były wyniki kontroli 
prowadzonych w powiecie chrzanowskim. W Libiążu wykryto 44 naruszenia na 44 przeprowadzone kontrole, 
a w Trzebini 22 naruszenia na 25 przeprowadzonych kontroli.52 Skala naruszeń może być jeszcze większa, biorąc 
pod uwagę fakt, że w niewielu przypadkach dokonuje się poboru próbki popiołu z paleniska. Średnio w skali 
województwa naruszenia są wykrywane podczas 1 na 10 kontroli.53 

Kontrole zakładów przemysłowych prowadzone przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska dowodzą, że problem ten dotyczy również obszaru działalności gospodarczej. W 2019 r. podczas 78 
kontroli zakładowych urządzeń  grzewczych małej mocy wykryto 52 przypadki ewidentnego spalania odpadów, 
a w 20 przypadkach spalania odpadów w mniejszej ilości.54 

23 stycznia 2017 roku Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową dla Małopolski. 
Eliminuje ona wykorzystanie najgorszej jakości paliw (miału, mułów i flotów węglowych oraz drewna i biomasy 
o wilgotności powyżej 20%). Ponadto uchwała ogranicza powstawanie nowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła. 
W przypadku instalacji zasilanych węglem bądź drewnem od 1 lipca 2017 r. możliwe jest instalowanie jedynie 
urządzeń spełniających wymagania Dyrektywy ws. Ekoprojektu.  

Najważniejszym celem uchwały jest jednak likwidacja pozaklasowych urządzeń grzewczych i zastąpienie ich 
niskoemisyjnymi źródłami. Nakłada ona obowiązek likwidacji wszystkich urządzeń na paliwa stałe, które nie 
spełniają żadnych wymagań emisyjnych (tzw. pozaklasowych), do końca 2022 r. Do końca 2026 r. należy wymienić 
urządzenia, które spełniają wymagania 3 lub 4 klasy wg normy  PN-EN 303-5:2012. 

Od momentu wejścia w życie uchwały antysmogowej w 2017 roku, w całej Małopolsce Zachodniej dokonano 
wymiany łącznie 5 289 nieefektywnych urządzeń na paliwa stałe, z czego najwięcej w powiecie wadowickim 
i oświęcimskim. Są to jednak największe powiaty w Małopolsce Zachodniej. Zgodnie z analizą przeprowadzoną 
w ramach podsumowania realizacji programu ochrony powietrza w 2019 roku, w Małopolsce Zachodniej do 
wymiany może nadal pozostawać niemal 90 tys. kotłów i pieców (stan na rok 2019). Biorąc pod uwagę zbliżające 
się terminy wejścia w życie uchwały antysmogowej dla Małopolski, konieczne będzie znaczące przyspieszenie 
tempa wymiany urządzeń. 

Mapa 27. Liczba wymian urządzeń grzewczych na paliwa stałe w województwie małopolskim w latach 2017-2019 i szacunkowa 
liczba urządzeń grzewczych pozostałych do wymiany w województwie małopolskim w 2019 roku 

 
 

Źródło: opracowanie własne Departamentu Środowiska UMWM 

                                                           
52 Źródło: Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego za 2019 rok. 
53 Źródło: Podsumowania realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. 
54 Źródło: Dane WIOŚ w Krakowie, http://krakow.pios.gov.pl/2020/01/22/kontrole-palenisk-w-wojewodztwie-malopolskim-wios-
w-krakowie-wdraza-pilotazowy-program-kontroli-spalania-paliw-stalych/  

http://krakow.pios.gov.pl/2020/01/22/kontrole-palenisk-w-wojewodztwie-malopolskim-wios-w-krakowie-wdraza-pilotazowy-program-kontroli-spalania-paliw-stalych/
http://krakow.pios.gov.pl/2020/01/22/kontrole-palenisk-w-wojewodztwie-malopolskim-wios-w-krakowie-wdraza-pilotazowy-program-kontroli-spalania-paliw-stalych/
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Do wzrostu liczby wymian może przyczynić się wdrożenie w kolejnych latach rządowego Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze, czyli ogólnopolskiego programu wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła w domach 
jednorodzinnych. Do 30 sierpnia 2020 roku mieszkańcy Małopolski Zachodniej złożyli łącznie 2 595 wniosków 
o dofinansowanie w ramach Programu, jednak utworzenie punktów obsługi Programu Czyste Powietrze we 
wszystkich gminach może znacząco zwiększyć liczbę beneficjentów Programu. Bezpośrednio wpłynie to na 
zmniejszenie emisji z gospodarstw domowych i poprawę jakości powietrza. 

Istotne znaczenie w najbliższych latach będą miały także działania podejmowane w sektorze przedsiębiorstw, 
w których również wykorzystuje się urządzenia grzewcze małej mocy na paliwa stałe, objęte działaniem uchwały 
antysmogowej. Na obszarze Małopolski Zachodniej funkcjonuje blisko 60 tys. przedsiębiorstw (ponad 14 tys. 
w powiecie oświęcimskim, ponad 17 tys. w powiecie wadowickim, ponad 12 tys. w powiecie olkuskim, ponad 12 tys. 
w powiecie chrzanowskim), z czego około 1 600 to małe i średnie przedsiębiorstwa . Region ten w sposób 
szczególny związany jest z branżą górniczą i wydobywczą ze względu na zlokalizowane na jej obszarze kopalnie. 
Wiele przedsiębiorstw, podobnie jak gospodarstw domowych, wykorzystuje paliwa stałe, w tym węgiel, do celów 
grzewczych. O ile w sektorze mieszkalnym Program Priorytetowy Czyste Powietrze pozwoli na zwiększenie tempa 
wymian przestarzałych urządzeń, o tyle w sektorze przedsiębiorstw brak jest centralnego programu dotacyjnego 
wspierającego przedsiębiorców w realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej i redukcji 
emisji zanieczyszczeń. W najbliższych latach istotne będzie włączenie sektora przedsiębiorców w działania na 
rzecz poprawy jakości powietrza, co jednocześnie stanowić będzie element transformacji energetycznej regionu 
Małopolski Zachodniej. 

 

 Nadmierna emisja gazów cieplarnianych z różnych źródeł 

Diagnoza stanu aktualnego w zakresie emisji gazów cieplarnianych objęła 6 kluczowych obszarów zgodnych ze 
strategią UE do 2050 roku55 tj.: energia, budownictwo, transport, gospodarka, rolnictwo oraz lasy i użytkowanie 
gruntów. Wyniki oszacowań wielkości emisji gazów cieplarnianych dla roku 2018 w Małopolsce Zachodniej 
zaprezentowano w tabeli oraz na rysunkach poniżej.  

Tabela 7. Zużycie energii chemicznej paliw i nośników energii oraz emisja gazów cieplarnianych w 2018 roku (wartości 
bezwzględne i udział obszarów w całkowitych emisjach) 

 
Energia 

chemiczna 
Emisja CO2 Emisja CH4 Emisja N2O 

Emisja 
HFCs 

Emisja 
PFCs 

Emisja SF6 
Całkowita 

emisja gazów 
cieplarnianych 

 TJ kt kt kt kt eq. CO2 kt eq. CO2 kt eq. CO2 kt eq. CO2 

Energia 22577.54 2002.54 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 2012.06 

Transport 12727.06 802.87 0.06 0.03 0.00 0.00 0.00 813.27 

Budownictwo 8163.36 685.78 1.31 0.01 0.00 0.00 0.00 717.85 

Rolnictwo 632.60 58.80 4.24 0.40 0.00 0.00 0.00 276.01 

Lasy i użytkowanie 
terenu 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gospodarka 7507.87 904.62 7.75 0.10 91.27 0.16 1.38 1205.22 

SUMA 51608.43 4454.60 13.40 0.57 91.27 0.16 1.38 5024.42 

 % 

Energia 43.7 45.0 0.3 5.1 0.0 0.0 0.0 40.0 

Transport 24.7 18.0 0.5 5.3 0.0 0.0 0.0 16.2 

Budownictwo 15.8 15.4 9.8 1.2 0.0 0.0 0.0 14.3 

Rolnictwo 1.2 1.3 31.6 70.9 0.0 0.0 0.0 5.5 

Lasy i użytkowanie 
terenu 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gospodarka 14.5 20.3 57.8 17.5 100.0 100.0 100.0 24.0 

Źródło: opracowanie własne UMWM 

                                                           
55 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en  

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
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Wykres 16. Emisja gazów cieplarnianych z poszczególnych obszarów w przeliczeniu na ekwiwalent CO2 w 2018 roku [kt. eq. 
CO2] 

 

Źródło: opracowanie własne UMWM 

Wykres 17. Procentowy udział w emisji gazów cieplarnianych z poszczególnych sektorów (w przeliczeniu na ekwiwalent CO2 
w 2018 r [%]) 

 

Źródło: opracowanie własne UMWM 

Głównymi źródłami emisji CO2 w Małopolsce Zachodniej w roku 2018 były obszary: energia, gospodarka 
oraz transport (odpowiednio 40%, 24% i 16%). Obszar budownictwa wyemitował 14,3% CO2. Emisje 
z pozostałych obszarów stanowią udział około 5,5%. Z kolei emisje metanu w przeliczeniu na ekwiwalent CO2 
stanowiły około 6% (308.11 kt eq CO2) w roku 2018.  

Analizując rozmieszczenie emisji zanieczyszczeń gazowych (CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w 2019 
roku należy jeszcze wskazać, że Małopolska Zachodnia była drugim, po mieście Kraków, podregionem pod 
względem wielkości tego wskaźnika (2,53 mln t/r) w województwie małopolskim. Najwyższa wartość wystąpiła 
w powiecie chrzanowskim (1,33 mln t/r). Wartość ta przewyższała wskaźniki dla wszystkich pozostałych 
podregionów Małopolski. 

Wykres 18. Emisja zanieczyszczeń gazowych (CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w 2019 roku [t/r] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawi danych GUS BDL 
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 Oszacowanie bilansu energetycznego Małopolski Zachodniej 
W celu opracowania bilansu energetycznego wykorzystano dostępne dane odnośnie zużycia nośników energii – 
szczególnie pomocne okazały się dane GUS dla roku 2018. W bilansie nie przedstawiono konwersji ropy naftowej 
w Trzebini (brak danych na etapie przygotowania niniejszego dokumentu), jedynej działającej rafinerii 
w województwie małopolskim. Wykorzystano też inne źródła danych w tym dane uzyskane z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dane Agencji Rynku Energii (ARE 2015) a także Plany 
Gospodarki Niemisyjnej i Plany Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla poszczególnych 
gmin regionu oraz wiedzę ekspercką. Dane uzyskane dla regionu monitorowano w celu zgodności z danymi 
prezentowanymi dla Polski przez Eurostat (Eurostat 2020). Należy pamiętać, że duża liczba danych nie jest 
publikowana i przedstawione wyniki są szacunkami. Trzeba też wskazać, że różne źródła odmiennie kwalifikują 
obszary działalności w gospodarce.  

W poniższych tabelach oraz na rysunku zaprezentowano bilans energetyczny dla Małopolski Zachodniej dla roku 
2018.  

Tabela 8. Bilans energetyczny Małopolski Zachodniej w roku 2018, produkcja energii z OZE oszacowana na podstawie danych 
odnośnie liczby instalacji w październiku 2019 [ktoe]. 
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Pozyskanie 1309,2 1305,0   4,2     

Import 109,3 -633,1 297,5 219,7   43,3 125,1 56,7 

Zużycie brutto 1418,5 671,9 297,5 219,7 4,2  43,3 125,1 56,7 

Wsad przemian (wytwarzanie 
energii elektrycznej i ciepła 

532,9 505,7  25,3 1,9     

Uzysk przemian (wytwarzanie 
energii elektrycznej i ciepła) 

283,8       132,2 150,6 

Zużycie własne 
(elektrownie, elektrociepłownie) 

17,8       1,4 16,4 

Straty w dystrybucji 14,5       7,0 7,5 

Zużycie końcowe energii 1012,3 166,2 297,5 194,4 2,3  43,3 125,1 183,5 

Gospodarka 283,2 71,3 8,8 96,6   2,5 25,6 78,4 

Sektor transportu 315,7 0,1 279,1 3,6   29,5  3,4 

Inne sektory 413,4 94,8 9,6 94,3 2,3  11,3 99,5 101,5 

Budownictwo 395,7 90,2  94,3 2,3  10,3 98,9 99,6 

Rolnictwo/leśnictwo 17,7 4,5 9,6    1,0 0,6 2,0 

* w kategorii „Inne paliwa” znajdują się takie paliwa jak: gaz ciekły, ciężki i lekki olej opałowy.  
** w kategorii „Ropa naftowa i pochodne” znajduje się ropa naftowa, benzyna oraz olej napędowy. 

Źródło: opracowanie własne UMWM 

W województwie małopolskim (w tym w Małopolsce Zachodniej) z paliw kopalnych wydobywa się jedynie węgiel 
kamienny, który eksportowany jest poza Małopolskę Zachodnią. Najwięcej tj. ponad 297 ktoe do Małopolski 
Zachodniej napływa ropy naftowej, jak również jej pochodnych, w tym głównie benzyny oraz oleju napędowego 
(w województwie istnieje jedna rafineria). Są one głównie wykorzystywane w transporcie. Duża część węgla jest 
spalana w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach zarówno zawodowych jak i przemysłowych. Inne 
paliwa takie jak gaz, pochodne ropy używane są w tych jednostkach w bardzo małych ilościach.  

Węgiel jest również nadal używany w dość znacznych ilościach bezpośrednio w gospodarce oraz w budownictwie 
(sektor komunalno-bytowy), odpowiednio 71 ktoe oraz 90 ktoe. 
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Gaz ziemny jest głównie wykorzystywany w gospodarce oraz budynkach, tj. odpowiednio 96 ktoe oraz 94 ktoe. 
Również gospodarka oraz budynki są głównym odbiorcą energii elektrycznej. Około jedna trzecia energii 
elektrycznej jest importowana z innych regionów, natomiast ponad 150 ktoe jest produkowane w województwie.  

Udział OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła jest niewielki. Zużycie energii brutto (energia pierwotna) 
wynosi 1418 ktoe, w tym głównie węgla kamiennego tj. 671 ktoe oraz ropy naftowej i jej pochodnych ponad 
197 ktoe. W transporcie jest konsumowane 315 ktoe, w budynkach 398 ktoe, w gospodarce ok. 283 ktoe. 
Głównym nośnikiem energii finalnej są pochodne ropy naftowej, w tym benzyna, olej napędowy, olej opałowy 
ciężki i lekki, a następnie gaz ziemny i energia elektryczna.  

Rysunek 4. Bilans energetyczny Małopolski Zachodniej w roku 2018 (ktoe) 

 
W kategorii „Inne paliwa” znajdują się takie paliwa jak: gaz ciekły, ciężki i lekki olej opałowy.  

W kategorii „Ropa naftowa i pochodne” znajduje się ropa naftowa, benzyna oraz olej napędowy. 

Źródło: opracowanie własne UMWM 

Wykres 19. Udział poszczególnych nośników w całkowitym zużyciu energii finalnej w Małopolsce Zachodniej 

 

Źródło: opracowanie własne UMWM 
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 Przewidywane zmiany wielkości emisji CO2 ze źródeł zlokalizowanych w Małopolsce Zachodniej 
Wszystkie gminy i powiaty województwa małopolskiego (również te Małopolski Zachodniej) zobowiązane są do 
wdrażania działań naprawczych wyznaczonych w Programie Ochrony Powietrza. Działania naprawcze opierają się 
na pełnym wdrożeniu tzw. uchwały antysmogowej dla całego województwa małopolskiego oraz maksymalnym 
wykorzystaniu dostępnych środków finansowych z programów rządowych: Czyste Powietrze, Stop Smog oraz ulgi 
termomodernizacyjnej. 

Analizując możliwe scenariusze w zakresie zmniejszenia zużycia węgla w sektorze komunalno-bytowym, jak 
i przemyśle i energetyce do roku 2030, można stwierdzić, że: 

 w przypadku niepodejmowania żadnych dodatkowych działań poza tymi, których konieczność podjęcia 

wynika z istniejących przepisów (obowiązującej uchwały antysmogowej i Programu Ochrony Powietrza) 

oraz utrzymanie tempa wymiany kotłów węglowych, tj. wzrost liczby wymienionych urządzeń o ok. 30-

50% rocznie pozwoli na redukcję emisji CO2 na poziomie 27% (w stosunku do roku 2018),  

 wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania węgla w budynkach mieszkalnych, usługowych 

i użyteczności publicznej, przy założeniu, że istniejące kotły węglowe zostaną wymienione na OZE, gaz 

lub kotły na biomasę – umożliwi redukcję CO2 na poziomie 76% (w stosunku do roku 2018); 

 wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania paliw kopalnych (w tym węgla i gazu), umożliwi redukcję 

CO2 na poziomie 100% (w stosunku do roku 2018). 

Intensywna działalność przemysłowa prowadzona na terenach gmin i miast Małopolski Zachodniej doprowadziła 
do znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zwłaszcza zanieczyszczeń powietrza. Powiaty 
Małopolski Zachodniej charakteryzują się jednym z najwyższych wskaźników ponadnormatywnych stężeń 
zanieczyszczeń powietrza. Całkowite wyeliminowanie węgla w sektorze komunalno-bytowym (budynki mieszkalne 
i usługowe oraz użyteczności publicznej) pozwali na redukcję emisji CO2 na poziomie od 76% (przy dopuszczeniu 
gazu) do 100% (przy wykluczeniu paliw kopalnych). Dodatkowo ograniczenie stosowania węgla w sektorze energii 
i gospodarki, pozwoli na redukcje na poziomie blisko 50%.  

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu złej jakości powietrza na zdrowie ludzi, spełnienia wymagań 
w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych w unijnych Strategia UE do 2030 i 2050 r.) i krajowych 
(Krajowy Plan działań dla Energii i Klimatu) dokumentach strategicznych oraz w kontekście nieuchronnej 
transformacji energetycznej Małopolski Zachodniej, w pełni uzasadnione jest wprowadzenie do 2030 roku 
całkowitego odejścia od stosowania węgla w sektorze komunalno-bytowym i energetyce na całym 
obszarze Małopolski Zachodniej. Dotyczy to zarówno Elektrowni Siersza w Trzebini, ale również prywatnych 
budynków, budynków gospodarczych, szklarni, suszarni i tuneli foliowych, lokali usługowych oraz budynków 
użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych. 

 

 Stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
Wyniki oceny aktualnego stanu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 4 powiatach zlokalizowanych 
w Zachodniej Małopolsce przedstawiono w poniższej tabeli. Szacuje się, że w powiatach chrzanowskim, olkuskim, 
oświęcimskim i wadowickim funkcjonuje łącznie 5 290 instalacji odnawialnych źródeł energii (15% w skali całego 
województwa) o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 48 989,9 kW (co stanowi niespełna 9% mocy 
zainstalowanej w Małopolsce). 

Łącznie instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w Małopolsce Zachodniej produkują ponad 156,96 
TJ/rok (bez uwzględnienia biomasy i instalacji wiatrowych), z czego największa ilość energii wytwarzana jest 
w elektrowniach wodnych (80,15 TJ/rok). 
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Tabela 9. Stan wykorzystania OZE w Zachodniej Małopolsce 

 Chrzanowski Olkuski Oświęcimski Wadowicki 
Suma dla 

wszystkich 
powiatów 

Ilość 
wytworzonej 

energii [TJ/rok] 

Fotowoltaika 

Moc [kW] 2 981,63 2 615,75 3 912,92 5 114,21 14 624,50 
17,26 

Liczba sztuk [-] 516 398 662 67 1 643 

Kolektory słoneczne 

Moc [kW] 3 111,11 4 762,38 5 767,67 6 974,90 20 616,06 
11,07 

Liczba sztuk [-] 360 267 478 395 1 500 

Pompy ciepła 

Moc [kW] 948,53 750,88 2 072,33 1 788,33 5 560,07 
43,69 

Liczba sztuk [-] 59 41 74 47 221 

Biomasa 

Moc [kW] bd bd bd bd bd 
Bd 

Liczba sztuk [-] 815 377 450 262 1904 

Biogaz 

Moc [kW] 85,09 420,18 bd 64 569,27 
4,79 

Liczba sztuk [-] 2 2 5 3 12 

Energetyka wiatrowa 

Moc [kW] 0 0 bd bd bd 
Bd 

Liczba sztuk [-] 0 0 1 1 2 

Energetyka wodna 

Moc [kW] 0 70 5 150,00 2 400,00 7 620,00 
80,15 

Liczba sztuk [-] 0 2 5 1 8 

Geotermia 

Moc [kW] 0 0 0 0 0 
0 

Liczba sztuk [-] 0 0 0 0 0 

Kogeneracja 

Moc [kW] 0 0 0 0 0 
0 

Liczba sztuk [-] 0 0 0 0 0 

SUMA OZE | ENERGIA TJ/rok 156,96 

SUMA OZE | MOC/ kW 7 126,37 8 619,19 16 902,92 16 341,43 48 989,90   

SUMA OZE | ILOŚĆ SZTUK 1 752 1 087 1 675 776 5 290   

Źródło: opracowanie własne Departamentu Środowiska UMWM 

 

 Diagnoza w zakresie gospodarowania odpadami  
Małopolskę Zachodnią, podobnie jak całe województwo dotyka również problem zanieczyszczenia środowiska 
dużą ilością wytworzonych i nagromadzonych odpadów. Zgodnie ze sprawozdaniem Marszałka Województwa 
Małopolskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku na obszarze 
Małopolski Zachodniej odebrano i zebrano łącznie ok. 195 tys. Mg odpadów komunalnych (z czego 40 tys. 
dotyczyło powiatu olkuskiego, 47 tys. – chrzanowskiego, 64 tys. – oświęcimskiego i 44 tys. – wadowickiego). 
Z analizowanego strumienia odpadów ok. 69% stanowił strumień niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, a pozostałe 31% – odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. 

Na terenie Małopolski Zachodniej na koniec 2018 roku funkcjonowało 6 czynnych składowisk kontrolowanych 
o powierzchni blisko 40 ha (w tym, 1 (o powierzchni 6 ha) – w powiecie chrzanowskim, 1 (13,9 ha) – olkuskim, 
3 (13,2 ha) – oświęcimskim i 1 (6,3 ha) – wadowickim56.   

Poważny problem stanowią składowiska odpadów poprzemysłowych, których zagospodarowanie i rekultywacja 
jest bardzo trudna i kosztochłonna. W kontekście planowania dalszych działań (np. wykorzystania pod instalacje 
OZE), konieczna jest ich pełna inwentaryzacja na terenach wszystkich gmin Małopolski Zachodniej. 

W Małopolsce Zachodniej w ciągu roku wytwarza się ponad 4 077 tys. ton odpadów, z czego 2 547 tys. dotyczy 
powiatu olkuskiego, 1 034 tys. – chrzanowskiego, 369 tys. – oświęcimskiego i 126 tys. – wadowickiego (stan na 

                                                           
56 Dane GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
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2018 rok). Powierzchnia składowania odpadów niezrekultywowanych (stan na 2018 rok) wynosi 229 ha3, z czego 
119,2 ha – dotyczy powiatu chrzanowskiego, 81,2 ha – olkuskiego, 28,7 – oświęcimskiego.  

W latach 2010-2018 widoczne były zarówno trendy spadku (chrzanowski, oświęcimski), jak i wzrostu (wadowicki, 
olkuski) ilości wytwarzanych odpadów powstających w wyniku działalność gospodarczej. Największy wzrost w ilości 
wytworzonych odpadów w stosunku do roku poprzedniego (2017) dotyczył powiatu chrzanowskiego (blisko 70%). 

 

 Diagnoza w zakresie gospodarki wodnej 
Wody na potrzeby przemysłu, rolnictwa, leśnictwa oraz na potrzeby ludności pobierane są na terenie Małopolski 
Zachodniej zarówno z ujęć wód podziemnych, jak również z ujęć wód powierzchniowych. Pobór wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i ludności w Małopolsce Zachodniej w 2018 roku wyniósł ponad 100 tys. dam3.  Struktura 
poboru wody na poszczególne cele kształtowała się następująco: 

 na potrzeby produkcyjne: 28 079 dm3 (z czego największy pobór wód dotyczy powiatów olkuskiego 
i oświęcimskiego – ponad 10 tys. dam3); 

 na eksploatację sieci wodociągowej: 23 706  dm3 (przy czym wartości pobory wód kształtują się 
w granicach 5-6 tys. dam3 – dla wszystkich powiatów); 

 na cele nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz napełnianie i uzupełnianie stawów rybnych: 48 544 dm3 
(przy czym dotyczy on tylko powiatów oświęcimskiego i wadowickiego). 

Całkowite zużycie wód w 2018 roku wyniosło 97,7 tys. dam3 (z czego 16 tys. dam3 dotyczyło powiatu olkuskiego, 
12 tys. dam3 – chrzanowskiego, 56 tys. dam3 – oświęcimskiego i 14 tys. dam3 – wadowickiego). Struktura zużycia 
wody na poszczególne cele kształtowała się następująco: 29 tys. dam3 na potrzeby przemysłu, 49 tys. dam3 – 
rolnictwa i 20 tys. dam3 na cele eksploatacji sieci wodociągowej.  

Największe zużycie wody na cele przemysłowe odnotowuje się w powiecie olkuskim i oświęcimskim (ponad 10 tys. 
dam3), rolnictwa i leśnictwa w powiecie oświęcimskim (blisko 40 tys. dam3), a eksploatacji sieci wodociągowej – 
zużycie jest stosunkowo równe, niemniej jednak największe dotyczy powiatu oświęcimskiego (ponad 6 tys. dam3). 

W latach 2010-2018 widoczne były przede wszystkim trendy spadku zużycia wody na cele gospodarki narodowej 
i ludności (jedyny wzrost zaobserwowano się dla powiatu olkuskiego – ponad 27%). Największy wzrost zużycia 
wody w stosunku do roku poprzedniego (tj. 2017) dotyczył również powiatu olkuskiego (ponad 22%). 

Największym zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych stanowi zrzut ścieków komunalnych 
i przemysłowych. W 2018 roku w Małopolsce Zachodniej ilość ścieków przemysłowych i komunalnych 
odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi wyniosła ponad 154 tys. dam3 (z czego 122 tys. dam3 
ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzono z powiatu olkuskiego, 15 ty. dam3 – oświęcimskiego, 14 tys. 
dam3 – chrzanowskiego i zaledwie 3 tys. dam3 – wadowickiego). Najwięcej ścieków wymagających oczyszczaniu 
odprowadzanych do wód lub ziemi wytwarzanych jest w powiecie olkuskim3.  

Wody powierzchniowe Małopolski Zachodniej nie osiągają wymaganego dobrego stanu wód. Główną przyczyną 
takiego stanu jest niewielki % ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków komunalnych (62,2% w 2018 
roku). Duży problem stanowi: 

 jakość wód rzek przepływających przez duże miasta,  

 zasolenie wód spowodowane wodami dołowymi z górnośląskich kopalń,  

 przekroczenia środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych w wodach rzek 

przepływających przez obszary eksploatacji rud cynkowo-ołowiowych (Sztolnia, Baba, Sztoła) 

odbierających wody z odwodnienia zakładu górniczego (oprócz ścieków przemysłowych i komunalnych) 

oraz w jcwp Macocha (odbiornik ścieków komunalnych i przemysłowych z Oświęcimia) i Potok Gromiecki 

(odbiornik ścieków komunalnych z Libiąża oraz wód kopalnianych z Zakładu Górniczego Janina),  

 depozycja zanieczyszczeń z powietrza, w związku z tzw. niską emisją zanieczyszczeń w okresie 

grzewczym57.  

                                                           
57 Stan środowiska w województwie małopolskim. Raport 2020. 
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3.3.11. Opinie interesariuszy procesu transformacji 

W listopadzie 2020 roku Departament Zrównoważonego Rozwoju przeprowadził ankietę wśród członków  
i uczestników prac Zespołu ds. opracowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji w Małopolsce, jako 
interesariuszy procesu transformacji energetycznej. Otrzymano 19 odpowiedzi zwrotnych. 

Pierwsze pytanie odnosiło się do grup społecznych, które zdaniem respondentów są lub będą najbardziej 
narażone na negatywne skutki transformacji energetycznej. W odpowiedziach wskazano, że kwestie te będą 
dotykać przede wszystkim osoby odchodzące z górnictwa, ale także pracowników branż zależnych od górnictwa – 
głównie pracujących w sektorze przemysłowym i przetwórczym, transportowym, w szczególności w firmach 
produkujących maszyny, urządzenia i osprzęt dla górnictwa, a także przedsiębiorstwach świadczących usługi dla 
spółek górniczych. W wypowiedziach podkreślono, że należy mieć również na względzie zmiany będące 
następstwem negatywnych skutków transformacji – jak spadek popytu na produkty wśród byłych górników i ich 
rodzin oraz zubożenie społeczeństwa.  

Poza osobami związanymi bezpośrednio i pośrednio z branżą górniczą oraz ich rodzinami, na względzie należy 
mieć również osoby bezrobotne – zwiększenie się ich liczby na lokalnym rynku pracy może skutkować 
utrudnieniami w procesie jej poszukiwania. Szczególnie podkreślona została sytuacja niepracujących kobiet na 
rynku pracy, które nie posiadają wykształcenia lub odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Według danych 
Instytutu Badań Strukturalnych 90% zatrudnionych w górnictwie to mężczyźni.  

Zwrócono także uwagę na bardzo duży wpływ jaki mają kopalnie w gminach górniczych (miasteczkach powstałych 
wokół kopalni i w efekcie jej rozwoju) na całokształt życia gospodarczego na tym terenie. Zgodnie z koncepcją 
efektów mnożnikowych – niebagatelną rolę odgrywają efekty zaopatrzeniowe (wynikające z popytu istniejącego 
przedsiębiorstwa, umożliwiającego wzrost firm będących dla niego dostawcami dóbr i usług) oraz efekty 
dochodowe (siły nabywczej ludności poprzez wynagrodzenia pracowników, a tym samym przyczyniająca się do 
funkcjonowania i rozwoju firm zaspokajających potrzeby konsumpcyjne). 

Również jako duża grupą osób narażonych na skutki transformacji energetycznej wskazane zostały osoby 
narażone na ubóstwo energetyczne. Obecnie istniejąca pomoc finansowa dotyczy w większości przypadków tylko 
działań związanych z wymianą źródła ciepła i ewentualną termomodernizacją, natomiast największym problemem 
jest późniejsza eksploatacja nowego źródła ciepła, która stanowi znaczne obciążenie finansowe mieszkańców.  

Wykres 20. Jakie grupy społeczne są najbardziej narażone na negatywne skutki transformacji energetycznej? 

 

Źródło: opracowanie własne UMWM na podstawie wyników ankiety 

Najmniej wskazań otrzymała grupa osób uczących się i absolwentów z Małopolski Zachodniej.  

Odnosząc się z kolei do zdiagnozowanych problemów z obszaru rynku pracy jako główny problem respondenci 
wskazali trudności w przekwalifikowaniu się oraz podnoszenie kwalifikacji osób dotkniętych negatywnymi skutkami 
transformacji energetycznej. Jako bardzo ważna wskazana została także pomoc w założeniu własnej działalności 
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gospodarczej oraz w szukaniu nowej pracy – a więc wszelkie działania związane z aktywizacją zawodową 
mieszkańców.  

W zakresie innego wsparcia, respondenci wskazywali np. wspieranie przedsiębiorczości poprzez tworzenie 
inkubatorów, przestrzeni coworkingowych, FabLabów, wsparcie wydarzeń budujących innowacyjny ekosystem 
(konferencje, warsztaty, networking), rozważenie wprowadzenia czasowych subsydiów do wynagrodzeń, a także 
wsparcie aktualnie działających firm z obszaru Małopolski Zachodniej. 

Wykres 21. Jakie problemy z obszaru rynku pracy powiązane z procesem transformacji energetycznej są wg Państwa 
najbardziej palące? 

 

Źródło: opracowanie własne UMWM na podstawie wyników ankiety 

Trzecie pytanie miało charakter otwarty i dotyczyło wskazania jaki rodzaj wsparcia przedsiębiorstw może 
w największym stopniu przyczynić się do utworzenia nowych, trwałych miejsc pracy dla osób 
odchodzących z górnictwa i innych dotkniętych skutkami transformacji. Łącznie udzielono 18 odpowiedzi, 
a najwięcej z nich wskazywało następujące kwestie: 

 przedstawienie przedsiębiorcom kompleksowego planu transformacji energetycznej wraz 
z harmonogramem wdrażania planowanych kroków; 

 pogłębiona analiza lokalnych rynków pracy pod kątem skutków transformacji energetycznej, w tym 
wypracowanie wizji kierunku rozwoju nowych branż; 

 wsparcie przedsiębiorstw za pomocą instrumentów bezzwrotnych (dotacji, pożyczki umarzalne) oraz 
zwrotnych (kredyty, pożyczki), dedykowanie specjalnych instrumentów wsparcia finansowego dla MŚP 
działających na terenie obszarów górniczych (np. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji), pomoc 
w pozyskiwaniu zabezpieczeń pod pożyczkę (gwarancje, poręczenia); 

 wprowadzanie zwolnień i ulg podatkowych dla przedsiębiorstw, w szczególności tych tworzących nowe 
miejsca pracy dla osób odchodzących z górnictwa i innych dotkniętych skutkami transformacji; 

 udostępnienie odpowiednich, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, zwłaszcza pod duże inwestycje 
o charakterze przemysłowym; 

 dofinansowanie do utworzonych miejsc pracy dla osób przekwalifikujących się z górnictwa, środki na 
finansowanie szkoleń i kursów branżowych; 

 opracowanie specjalnych narzędzi, np. na poziomie specustawy dla gmin górniczych; 
 wspieranie wielkoskalowych inwestycji w OZE; 
 wsparcie istniejących już MŚP. 

W ankiecie postawiono także pytanie na temat problemów z obszaru środowiska, które mogą wystąpić 
w trakcie lub po przeprowadzeniu procesu transformacji. Najwięcej wskazań miała kwestia przekształcania 
i nadawania nowych funkcji obszarom pogórniczym i poprzemysłowym (21% wskazań – 17 odpowiedzi) oraz 
przygotowania terenów pod inwestycje i rekultywacja terenów (po 17%). Wśród innych zagadnień (12%) 
wymieniane były m.in. specustawa dla gmin górniczych, sprawy związane z uporządkowaniem rowów 
odwadniających, szkód górniczych, zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, zmiana regulacji prawnych 
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w odniesieniu do OZE, uruchomienie procesu skupywania i scalania gruntów przeznaczonych w MPZP pod 
produkcję, przemysł i usługi, a także modernizacja sieci dystrybucyjnej (na potrzeby przyłączenia OZE). 

Wykres 22. Jakie problemy z obszaru środowiska powiązane z procesem transformacji energetycznej są wg Państwa 
najbardziej palące? 

  

Źródło: opracowanie własne UMWM na podstawie wyników ankiety 

 
Piąte pytanie miało na celu wskazanie innych kluczowych zagadnień i obszarów problemowych powiązanych 
z procesem transformacji energetycznej. Wśród działań finansowanych z FST, jakie mogą w sposób pośredni 
poprawić sytuację na rynku pracy lub w obszarze środowiska wskazywano przede wszystkim inwestycje w GOZ 
oraz inwestycje w B+R i transfer technologii w MŚP (po 12 odpowiedzi). Wśród innych kwestii wspominano 
o konieczności: 

 rozwoju i aktywizacji oraz przyciągania zasobów ludzkich; 

 kreowania wysokopłatnych miejsc pracy; 

 rozbudowy terenów inwestycyjnych na obszarze gmin górniczych wraz z ich dobrym skomunikowaniem 
z istniejącą siecią dróg; 

 prowadzenia właściwej polityki informacyjnej i komunikacji z mieszkańcami; 

 poprawy efektywności energetycznej; 

 uwzględnienia w FST gmin, w których już zlikwidowano zakłady górnicze, przemysłowe. 

Wykres 23. Jakie inne kluczowe zagadnienia i obszary problemowe powiązane z procesem transformacji energetycznej 
Państwo identyfikują? 

 

Źródło: opracowanie własne UMWM na podstawie wyników ankiety 

Pytanie nr 6 miało charakter otwarty i dotyczyło wskazania typów wsparcia, jakimi powinny zostać objęte 
działania realizowane w ramach FST na poziomie lokalnym, regionalnym i całego kraju. Łącznie udzielono 
18 odpowiedzi, które najczęściej odnosiły się konkretnie do wszystkich trzech poziomów. W zakresie systemowych 
rozwiązań wskazano, że powinny zostać podjęte działania dostosowane do właściwego poziomu zgodnie z zasadą 
pomocniczości, co oznacza koncentrację interwencji na poziomie lokalnym na kwestiach szkoleń pracowniczych 
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(najlepsza znajomość lokalnego rynku), oraz programach edukacyjnych. Z kolei na poziomie regionalnym 
i krajowym jako kluczowe wskazywano kwestie transportowe i infrastrukturalne, które w części muszą być 
realizowane z poziomu krajowego. 

Tabela 10. Jakie typy wsparcia objęte finansowaniem z FST powinny być realizowane na poziomie lokalnym, regionalnym 
i całego kraju? 

Poziom lokalny Poziom regionalny Poziom krajowy 
 inwestycje w zrównoważoną 

mobilność lokalną - inwestowanie w 
publiczny, zrównoważony transport 
publiczny 

 inwestycje z zakresu tworzenia 
nowych miejsc pracy, zwłaszcza w 
tzw. branżach zielonej gospodarki 

 przekwalifikowanie i szkolenie osób 
pracujących w górnictwie 

 inwestycje w regenerację i 
dekontaminację terenów 
poprzemysłowych, rekultywację 
terenów, dekontaminacja, 
renaturalizacja i rekultywacja terenów 
przekształconych działalnością 
wydobywczą 

 rozbudowa terenów inwestycyjnych, 
przekształcanie i nadawanie nowych 
funkcji obszarom pogórniczym i 
poprzemysłowym, w tym tereny 
inwestycyjne (SAG, inkubatory 
przedsiębiorczości; produkcja, usługi) 
oraz rekreacyjne 

 inwestycje we wzmacnianie GOZ 

 inwestycje w wdrażanie technologii 
oraz w systemy i infrastrukturę 
zapewniające przystępną cenowo 
czystą energię, inwestycje w energię 
odnawialną i efektywność 
energetyczną, zwolnienie z podatku 
od nieruchomości dla domów 
ogrzewanych ekologicznie 

 wspieranie tworzenia i rozwoju MŚP - 
inwestycje produkcyjne w MŚP 

 wspieranie przedsiębiorczości poprzez 
tworzenie inkubatorów biznesu, 
przestrzeni coworkingowych, 
FabLabów  

 inne działania z zakresu edukacji i 
włączenia społecznego (żłobki, 
przedszkola, kluby, opieka nad 
dziećmi) 

 inwestycje w cyfryzację, innowacje 
cyfrowe i łączność cyfrową 

 inwestowanie w odnawialne źródła 
energii i efektywność 
energetyczną, dofinansowanie do 
OZE i wymiany kotłów węglowych 

 wsparcie MŚP, w tym inwestycji 
produkcyjnych w MŚP, tworzenie 
nowych przedsiębiorstw, wsparcie 
działalności gospodarczej, 

 aktywne włączenie osób 
poszukujących pracy, w tym 
podnoszenie i zmiana kwalifikacji 
pracowników i osób 
poszukujących pracy, staże dla 
pracowników odchodzących z 
górnictwa 

 dotacje na rozwój przedsiębiorstw 
oraz utworzenie nowych miejsc 
pracy, kursy, szkolenia,  

 inne działania z zakresu edukacji 
(w tym wsparcie szkolnictwa 
zawodowego) i włączenia 
społecznego 

 wspieranie współpracy JST, MŚP, 
instytucji otoczenia biznesu, 
uniwersytetów i klastrów 
(asystenci inwestora w urzędach, 
wspólna promocja oferty 
inwestycyjnej, tworzenie projektów 
budujących lokalną wspólnotę i 
wspierających lokalnych biznes);  

 wspieranie inwestycji z zakresu 
B+R 

 dotacje na rewitalizację miast i 
rekultywację terenów 
zdegradowanych 

 promocja terenów inwestycyjnych 
Małopolski Zachodniej na 
obszarze Polski i poza jej 
granicami 

 inwestycje w cyfryzację 

 instrumenty bezzwrotne i 
częściowo zwrotne 

 wspieranie przejścia na 
niskoemisyjne i odporne 
na zmianę klimatu rodzaje 
działalności 

 instrumenty zwrotne 

 inwestycje w działania 
badawcze i innowacyjne 
(w tym uniwersytetów i 
publicznych instytucji 
badawczych) oraz 
wspieranie transferu 
zaawansowanych 
technologii w dużych 
strategicznych 
przedsiębiorstwach 

 inwestycje produkcyjne w 
dużych przedsiębiorstwach 

 wspieranie i realizacja 
zadań infrastrukturalnych 
(komunikacyjnych i 
technicznych) - np. 
budowa dróg o znaczeniu 
krajowym 

 promocja terenów 
inwestycyjnych w 
Małopolsce Zachodniej na 
arenie międzynarodowej 

Źródło: opracowanie własne UMWM na podstawie wyników ankiety 

 
Kolejne pytanie odnosiło się do potencjalnych przeszkód w szybkim i skutecznym wykorzystaniu Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji. Najwięcej odpowiedzi wskazywało problemy wynikające ze stanu gotowości 
projektów kluczowych (37%). Kolejnym wskazaniem, przed barierami prawnymi, były inne przesłanki. Respondenci 
wskazywali m.in.: 
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 chaos informacyjny oraz brak logicznego systemu zarządzania dzielonego (podziału kompetencji 
i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych aktorów transformacji); 

 brak informacji ze strony Tauron S.A. na temat przebranżowienia i planowanego harmonogramu działań 
związanych z zamknięciem lub przekształceniem spółki; 

 stan własności gruntów na terenie Małopolski Zachodniej – rozproszona struktura własności; 

 konieczność dostosowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do planowanych 
zmian funkcji obszaru; 

 brak środków na wkład własny; 

 ramy czasowe związane z naborami w ramach FST – zbyt krótki czas na przygotowanie się do aplikacji; 

 niska świadomość społeczna na temat konieczności przeprowadzenia procesu transformacji 
energetycznej, w tym brak wiedzy na temat planu przekształcenia; 

 brak wskazanej linii demarkacyjnej pomiędzy funduszami i programami. 

Wykres 24. Jakie potencjalne przeszkody w szybkim i skutecznym wykorzystaniu FST Państwo identyfikują? 

  

Źródło: opracowanie własne UMWM na podstawie wyników ankiety 

Kolejne pytanie odnosiło się do typów inwestycji, które zdaniem ankietowanych nie powinny być finansowane 
z FST, ponieważ dostępne są inne źródła finansowania, które umożliwią ich realizację. Łącznie na pytanie 
udzielono 17 odpowiedzi. Część z respondentów zaznaczyła, że jest sporo takich kwestii, np.: 

 inwestycje z zakresu poprawy dostępności komunikacyjnej – rozbudowa dróg (poza wewnętrznymi 
i dojazdowymi do terenów stricte inwestycyjnych), węzłów komunikacyjnych; 

 inwestycje w mieszkalnictwo - np. źródłem powinny być środki developera; 
 termomodernizacja i modernizacja budynków; 
 inwestycje dużych firm; 
 transformacja energetyczna przedsiębiorstw (tutaj można skorzystać z Funduszu Modernizacyjnego); 
 inwestycje w dekarbonizację sektora transportu lokalnego; 
 inwestycje w energię odnawialną i efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym; 
 inwestycje w gaz; 
 wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz 

prywatnych, inwentaryzacje źródeł ciepła, instalacje odzyskiwania deszczówki, tworzenie publicznych 
terenów zieleni; 

 finansowanie B+R; 
 szkolenia, staże, dotacje na tworzenie miejsc pracy dla przedsiębiorstw niezwiązanych bezpośrednio 

z górnictwem. 

Ponadto wskazano, że trudno w tym momencie wskazywać takie kwestie, skoro nie jest znana demarkacja 
pomiędzy właściwymi programami ze środków UE. Pojawiły się również głosy, że wszystkie typy interwencji 
wskazane w FST powinny być finansowane, a źródłami finansowania, które powinny być komplementarne do FST 
poza budżetami gmin powinny być środki z RPO WM 2021-2027, budżetu Województwa Małopolskiego, czy 
budżetu państwa. 

stan gotowości 
najważniejszych 

projektów
37%

inne
34%

bariery prawne
29%
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Ostatnie pytanie dotyczyło wskazania potencjalnych komplementarnych źródeł finansowania działań 
związanych ze sprawiedliwą transformacją. Udzielono 17 odpowiedzi, w których wskazano następujące źródła: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 (w tym działania 
skierowane do gmin realizujących ZIT); 

 nowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; 
 nowy Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój; 
 Program Operacyjny Pomoc Techniczna; 
 fundusze celowe - Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), Fundusz Inwestycji 

Lokalnych, środki Ministra Sportu i Turystyki, środki z Funduszu Odbudowy i Ochrony Zdrowia; 
 Krajowy Fundusz Odbudowy; 
 środki wdrażane przez NFOŚiGW i WFOŚiGW – np.:  

o Program Priorytetowy „Usuwanie porzuconych odpadów”,  
o Program „Czyste powietrze”,  
o środki w zakresie rekultywacji terenów pogórniczych, których aktualny właściciel nie jest sprawcą 

(środki przyznawane na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami); 
 Projekt LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze; 
 środki z BGK, EOG; 
 środki własne JST, budżet państwa; 
 środki prywatne – inwestorów, przedsiębiorców, a także inwestycje modernizacyjne spółek 

energetycznych. 

W odpowiedziach na pytanie wskazano również, że pożądane byłoby stworzenie specjalnego funduszu 
wdrażanego przez instytucje otoczenia biznesu (np. KPT) skierowanego na wykupy, scalanie gruntów, zmiany 
w MPZP oraz nowe instrumenty zwolnień i ulg podatkowych dla innowacyjnych MŚP. 
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4. UZASADNIENIE DELIMITACJI OBSZARU TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ 

Województwo małopolskie, a w szczególności jego zachodnia część – obejmująca statystyczny podregion 
oświęcimski, przechodzi już transformację energetyczną. Proces ten rozpoczął się już ponad 25 lat temu, kiedy 
to w 1995 roku zamknięty został oddział Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód/Jawiszowice, w 2001 roku 
zamknięto Kopalnię Węgla Kamiennego Siersza w Trzebini, a w 2005 roku wyłączony z eksploatacji został Ruch II 
KWK Janina. Proces likwidacji nie został jeszcze zakończony, natomiast skutki społeczne, ekonomiczne 
i środowiskowe zamknięcia tych zakładów są nadal obserwowane.  

Na terenie województwa małopolskiego wciąż funkcjonują 2 kopalnie węgla kamiennego – KWK Brzeszcze 
i KWK Janina w Libiążu, które łącznie wydobywają około 2,3 mln ton węgla rocznie i zatrudniają około 4 tys. 
pracowników. W latach 2010-2019 łączne zatrudnienie w KWK Brzeszcze i KWK Janina w Libiążu spadło o około 
30%. W Małopolsce działają również 3 elektrownie węglowe: w Trzebini (546 MW), Skawinie (490 MW) 
i w Krakowie (460 MW), które łącznie zatrudniają około 1,2 tys. pracowników. W 2020 roku nastąpiło wyłączenie 
dwóch bloków węglowych Elektrowni Siersza w Trzebini o mocy po 120 MW. Całkowite wyłącznie bloków 
węglowych w Trzebini planowane jest do końca 2025 roku.  

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Małopolska ma już wyznaczone terminy zamknięcia aktualnie działających 
dwóch kopalń, które wykraczają poza rok 2030. Ma to szczególne znaczenie mając na względzie istotę Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji, który zgodnie z założeniami wspierać ma regiony w procesie transformacji, a ten 
proces w Małopolsce właśnie trwa. Dalsza redukcja wydobycia węgla w Małopolsce zależy od strategicznych 
decyzji na poziomie krajowym w ramach rządowego planu restrukturyzacji kopalń. 

Pomimo braku deklaracji zamykania kopalń w Małopolsce Zachodniej, na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, 
że do 2030 roku następować będzie znaczne ograniczenie wydobycia węgla, ale także spadnie 
zapotrzebowanie na takie źródło energii. Z jednej strony będzie to wywołane koniecznością wprowadzania przez 
większych przedsiębiorców i spółki Skarbu Państwa idei Europejskiego Zielonego Ładu oraz zaleceń 
i rekomendacji wynikających z polityk klimatycznych na szczeblu europejskim i krajowym, co wiązać się będzie ze 
stopniowym zmniejszeniem pracy kopalń (brak zleceń spowoduje, że kopalnie przestaną się rozwijać). Dlatego 
właśnie przedsiębiorstwa górnicze już teraz rozpoczynają wdrażać strategie działania, które będą przyczyniać się 
do stopniowego osiągania neutralności klimatycznej (np. przyjęcie w 2019 roku Aktualizacji Kierunków 
Strategicznych będących uzupełnieniem Strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, których kluczowym elementem 
jest tzw. Zielony Zwrot TAURONA, czy plany z wykorzystaniem technologii wodorowych spółki Orlen Południe). 
Z drugiej strony należy wskazać, że w najbliższych latach w związku z działaniami Samorządu Województwa 
Małopolskiego (obostrzenia wynikające z uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz z Programu Ochrony 
Powietrza dla województwa małopolskiego), spadnie popyt na węgiel, co będzie miało także ogromny wpływ na 
przyszłość małopolskich kopalni.  

Pomimo tego, że liczba podmiotów i skala zatrudnienia w branży górniczej na terenie Małopolski może wydawać 
się niewielka, tak na uwagę zasługuje fakt, że w 2019 roku na tym terenie funkcjonowało ponad 80 podmiotów 
gospodarczych bezpośrednio związanych z górnictwem. Szacuje się, że łącznie z sektorem węglowym 
związanych jest 8,5 tys. pracowników. 

Jednak szczególnego podkreślenia wymagają silne związki ekonomiczno-społeczne ze Śląskiem. Jak zostało  
wskazane w podrozdziale 3.3.7. Silne powiązania ze Śląskiem – znaczna część mieszkańców Małopolski 
Zachodniej znajduje zatrudnienie zarówno w zakładach górnictwa, hutnictwa, czy energetyki na terenie 
województwa śląskiego, ale także w innych branżach przemysłowych bezpośrednio narażonych na negatywne 
skutki transformacji energetycznej (np. przemysł metalurgiczny, chemiczny, papierniczy, cementowy i inne) oraz 
w branżach pokrewnych. Widoczne jest to w przytoczonych wyjazdach do pracy na Śląsku mieszkańców 
Małopolski Zachodniej oraz w rozliczeniach PIT-11 wystawianych przez śląskich pracodawców. 

W tym kontekście szczególnie ważny jest fakt, że prowadzony proces transformacji energetycznej Śląska będzie 
miał ogromne znaczenie społeczne i ekonomiczne również dla mieszkańców powiatów chrzanowskiego, 
olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego, których przekształcenia i likwidacje kopalni dotkną w sposób 
szczególny. Nie należy więc zapominać, że poza bezpośrednimi skutkami restrukturyzacji i transformacji 
w województwie małopolskim, wszelkie podejmowane decyzje w bezpośrednim sąsiedztwie regionu, jak system 
naczyń powiązanych, będą wywoływały skutki także w Małopolsce.  
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Sytuacja ta może doprowadzić do wystąpienia tzw. efektu fali ze Śląska, który sprawi, że udzielenie wsparcia dla 
Śląska, przy równoczesnym braku pomocy dla Małopolski Zachodniej, w znacznym stopniu pogłębi występujące 
już procesy depopulacji na obszarze Małopolski Zachodniej. Podkreślenia wymaga również fakt, że w tym 
przypadku dla pracowników z Małopolski Zachodniej pracujących na Śląsku, bardziej skuteczna będzie pomoc 
w miejscu zamieszkania, niż w miejscu pracy (m.in. z racji lepszego zrozumienia lokalnych problemów przez 
miejscowe samorządy, lepszej dostępności do oferowanych działań i przyszłych miejsc pracy, ale przede 
wszystkim w związku z koniecznością zatrzymania pracowników w miejscu zamieszkania). 

Ponadto należy wskazać, że raporty Komisji Europejskiej wskazują Małopolskę jako region, którego sytuacja 
ekonomiczna i społeczna uzależniona jest od węgla – województwo zajmuje 11. pozycję wśród wszystkich 
regionów europejskich pod względem liczby miejsc pracy bezpośrednio związanych z węglem i 12. pozycję spośród 
wszystkich regionów węglowych na terenie UE pod względem ryzyka skutków społeczno-gospodarczych 
transformacji energetycznej. W skali kraju wyniki te wskazują, że Małopolska zajmuje drugie miejsce, po 
województwie śląskim. 

Małopolska Zachodnia jest to część województwa małopolskiego najbardziej eksponowana i wrażliwa na 
negatywne skutki gospodarcze i społeczne transformacji, w związku z kumulowaniem się na jednym obszarze 
całej wiązki problemów i potrzeb: 

 przestrzennych i środowiskowych skutków zamknięcia kopalni węgla kamiennego w przeszłości,  
 utraty miejsc pracy i innych skutków społecznych związanych ze zmianami strukturalnymi w gospodarce, 

w tym zamknięciem kopalni węgla kamiennego w przeszłości,  
 spodziewanej w najbliższej przyszłości utraty miejsc pracy w sektorach produkcji i wykorzystania węgla 

kamiennego w obszarze całego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego,  
 potrzeb w zakresie rozwoju lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości (nowe, atrakcyjne miejsca pracy, 

aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości),  
 potrzeb w zakresie wygenerowania nowych (alternatywnych) trwałych źródeł dochodów dla gmin 

górniczych,  
 potrzeb w zakresie zapewnienia alternatywnych źródeł energii dla mieszkańców, przedsiębiorców, 

zrównoważonego transportu lokalnego i gospodarki komunalnej,  
 potrzeb w zakresie przekształcenia procesów produkcyjnych zakładów przemysłowych o najwyższej 

intensywności emisji gazów cieplarnianych. 

O ile można powiedzieć, że relatywnie niewielkie były dotychczas skutki restrukturyzacji kopalń dla rynku pracy – 
część zwolnionych pracowników skorzystała z możliwości przejścia na emeryturę, część została przeniesiona do 
pracy na innych stanowiskach, część trafiła na otwarty rynek pracy – o tyle zdecydowanie trudniejsza sytuacja 
może dopiero nastąpić.  

Negatywne zmiany demograficzne, które prognozuje GUS oraz których nasilanie się w ostatnich latach staje się 
coraz bardziej widoczne (niski przyrost naturalny, ujemne saldo migracji i odpływ mieszkańców, postępujące 
zjawisko starzenia się społeczeństwa) mogą stać się ogromnym zagrożeniem dla rozwoju obszaru. Brak wsparcia 
w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie skutkował pogłębianiem się negatywnego 
zjawiska depopulacji Małopolski Zachodniej. Wobec starzejącego się społeczeństwa oraz odpływu ludności 
(głównie młodych mieszkańców w wieku mobilnym) w regionie dojdzie do spadku poziom kapitału ludzkiego, co 
dodatkowo sprawi, że pomimo dogodnych warunków do lokowania nowych firm, przestanie on być atrakcyjny dla 
inwestorów. Wiąże się to z tym, że trudno będzie znaleźć osoby chętne do pracy, zaś popyt na produkowane towary 
i oferowane usługi będzie niski.  

Dodatkowo, młode osoby pracujące w górnictwie (zgodnie z danymi IBS58, średnia wieku „pracownika dołowego” 
w Zagłębiu Górnośląskim w 2019 roku wynosiła 36 lat), będą poszukiwały pracy na podobnym poziomie (pod 
względem zarobków), której często nie będą mogli zapewnić przedsiębiorcy w rodzimych miejscowościach. Wiązać 
się to będzie z wyjazdami mieszkańców do innych części kraju (w bliższej perspektywie na Śląsk lub do Krakowa 
i okolic, a w dalszych nawet za granicę). Zjawisko to może doprowadzić do zwiększenia tempa postępu depopulacji 
i szybszego pogłębiania się problemów społecznych i ekonomicznych tego obszaru. 

Rozwój Małopolski Zachodniej utrudnia również znaczne zanieczyszczenie środowiska związane z ciężkim 
przemysłem, zanieczyszczeniem powietrza (niska emisja) i degradacją obszarów, gdzie zakończono działalność 

                                                           
58 Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim, IBS Research Report, Warszawa 2020. 
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przemysłową (w tym górniczą) – przykładem może być środowisko naturalne gminy Trzebinia, które należy do 
najbardziej zdegradowanych i zubożonych w Małopolsce. Do głównych problemów należą odpady górnicze, tereny 
przeobrażone działalnością górniczą, emisja do powietrza zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, szkody górnicze, jak 
również ingerencja w wody powierzchniowe i gruntowe. 

Znaczna część terenów pogórniczych wymaga rekultywacji, obszary pozostały niezagospodarowane lub 
zostały zagospodarowane w sposób tymczasowy i chaotyczny. Zatem jednym z podstawowych wyzwań stojących 
przed regionem pozostaje rewitalizacja dawnych terenów pogórniczych i poprzemysłowych, które można 
przekształcić w atrakcyjne tereny rekreacyjne, zielone, przeznaczone pod nowoczesną działalność gospodarczą, 
farmy OZE oraz aktywność kulturalnospołeczną. Wszystko to jest niezbędne dla poprawy atrakcyjności społecznej 
i gospodarczej (inwestycyjnej) i stworzenia nowych impulsów rozwojowych obszaru.  

Należy też mieć na uwadze, że jeśli przejście na gospodarkę niskoemisyjną zostanie podjęte bez innych działań 
na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i pobudzenia lokalnej gospodarki, grozi to brakiem akceptacji społecznej 
dla zmian w przedsiębiorstwach, zachwianiem stabilności lokalnego rynku pracy, zmniejszeniem konkurencyjności 
lokalnych firm i odpływem pracowników poszukujących pracy do innych regionów, co oznaczać będzie 
pogorszenie, już i tak trudnej, sytuacji demograficzno-społecznej, a ostatecznie negatywnie odbije się na jakości 
życia mieszkańców. 
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5. SKUTKI TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ W MAŁOPOLSCE 

Niezwykle istotnym wyzwaniem w obliczu współczesnych zmian ekonomicznych, technologicznych 
i środowiskowych jest sprawne przeprowadzenie procesu transformacji gospodarczej i energetycznej, wynikającej 
z postępu cywilizacyjnego i obserwowanych zmian klimatycznych, ale także częściowo wymuszonej likwidacją 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce. W tym kontekście szczególne znaczenie będzie miała zmiana postaw 
społecznych w odniesieniu do środowiska, a także jakości życia mieszkańców. Należy jednak podkreślić, że 
transformacja energetyczna powinna służyć dynamizowaniu rozwoju gospodarczego, wykorzystując jego atuty – 
kapitał społeczny, postawy przedsiębiorcze mieszkańców, tworzenie nowych terenów pod inwestycje, ale przede 
wszystkim łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu. 

Mając na względzie transformację gospodarki Małopolski Zachodniej w związku z planami ograniczania górnictwa 
węgla kamiennego należy wyraźnie podkreślić, że nie tylko działalność dwóch kopalni węgla kamiennego na terenie 
podregionu decyduje o randze wyzwania związanego z transformacją gospodarczą wynikającą z ograniczania 
górnictwa. Przede wszystkim należy mieć na względzie fakt, że mieszkańcy Małopolski Zachodniej licznie pracują 
w przemyśle wydobywczym w pobliskim województwie śląskim, a także w wielu branżach przemysłowych, ściśle 
powiązanych i zależnych od wydobycia węgla kamiennego, co ma miejsce zarówno na terenie tych czterech 
powiatów, ale również w sąsiednich obszarach Małopolski i Śląska. Oznacza to, że plany stopniowego ograniczania 
wydobycia węgla kamiennego w Polsce w sposób istotny wpłyną także na sytuację ekonomiczną mieszkańców, 
przedsiębiorstw i samorządów na tym terenie.  

Programując proces transformacji w Małopolsce Zachodniej należy mieć na względzie zaszłości historyczne, 
uwarunkowania społeczno-gospodarcze oraz potencjalne działania zewnętrzne, które wpłyną na kierunek i tempo 
rozwoju tego obszaru. Skutki transformacji energetycznej Małopolski Zachodniej należy rozpatrywać więc w trzech 
wymiarach: 

 

PRZESZŁOŚĆ

całkowita likwidacja KWK 
Siersza w Trzebini, a także 

zamykanie części KWK 
Brzeszcze i KWK Janina, 
i związane z tym skutki 

społeczno-ekonomiczne dla 
Małopolski Zachodnie 

(obserwowane do dziś)

uzależnienie obszaru od 
przemysłu, monozakładowość 
i związany z tym niski poziom 

przedsiębiorczości

TERAŹNIEJSZOŚĆ

silne powiązania 
z Górnym Śląskiem (m.in. 

podobna specyfika obszaru 
i występujące problemy, 
zatrudnienie u śląskich 

pracodawców)

konieczność zdefiniowania 
wymiaru i kierunku tranformacji 

energetycznej Małopolski 
Zachodniej (pomysł na region)

konieczność podjęcia działań 
informacyjnych dla 

przedsiębiorców i mieszkańców 
na temat tranformacji 

energetycznej i 
przewydywanych jej skutków

PRZYSZŁOŚĆ

konieczność wdrożenia zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, 

co wywoła stopniowe 
ograniczanie wydobycia węgla 

i zatrudnienia w górnictwie

stopniowe odchodzenie 
od węgla w związku 

z działaniami podejmowanymi 
przez Samorząd Województwa 
Małopolskiego (ograniczenie 

popytu ze strony konsumentów 
indywidualnych)

"efekt cienia Śląska" -
spodziewane skutki 

przeprowadzenia transformacji 
w woj. śląskim dla mieszkańców 

Małopolski Zachodniej w 
przypadku braku 

komplementarnych działań ze 
strony Małopolski

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA MAŁOPOLSKI  ZACHODNIEJ  
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W pierwszym wymiarze znaczenie mają skutki transformacji rozpoczętej w przeszłości – m.in. nadal obserwowane 
problemy społeczno-ekonomiczne w związku z likwidacją Kopalni Węgla Kamiennego Siersza w Trzebini 
w 2001 roku (m.in. gwałtowny wzrost liczby osób bezrobotnych w powiecie chrzanowskim, odpływ mieszkańców 
z Małopolski Zachodniej), czy uwarunkowania historyczne regionu – uzależnienie regionu od dużych zakładów 
przemysłowych, wysokie na tle województwa zatrudnienie w górnictwie, powiązania historyczne ze Śląskiem, te 
same pokłady węgla (Górnośląskie Zagłębie Węglowe).  

W wymiarze teraźniejszości, należy skupić się przede wszystkim na zależnościach związanych z silnymi 
powiązaniami Małopolski Zachodniej ze Śląskiem – począwszy od wspólnej historii i tradycji, podobnego profilu 
gospodarczego, po ciążenia o charakterze społecznym i ekonomicznym (np. więzi rodzinne, zatrudnienie – dojazdy 
do pracy do województwa śląskiego oraz zatrudnienie u śląskich pracodawców). Na podkreślenie zasługuje 
również konieczność szerzenia wiedzy o procesie transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów, które 
najbardziej dotyczą Małopolski Zachodniej, aby z jednej strony zapewnić dostęp do informacji o tym procesie, jego 
skutkach i pozytywnym wpływie na klimat, ale także przedstawić pomysł na rozwój tego obszaru. 

Trzeci wymiar obejmuje przyszłość, a właściwie możliwe do zdefiniowania na obecnym etapie trendy i skutki 
transformacji energetycznej – m.in. obejmujące konieczność wdrażania polityki przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym i ukierunkowania gospodarki na neutralną klimatycznie, spodziewane stopniowe odchodzenie od 
węgla, wywołane działaniami na szczeblu regionalnym oraz ogólnym trendom światowym, a także trendy 
w europejskiej gospodarce zmierzające w kierunku poszukiwania alternatywnych i bardziej ekologicznych źródeł 
energii (np. rozwój OZE). Ponadto, niewątpliwy wpływ na region będą miały zmiany w funkcjonowaniu i/lub 
likwidacja aktywnych kopalń i elektrowni węglowych. Wymiar przyszłości odnosi się również do zagrożenia, które 
może spowodować brak odpowiednich (i rozpoczętych z odpowiednim wyprzedzeniem) działań zmierzających do 
wsparcia obszaru w procesie transformacji, przy złudnym założeniu, że w odniesieniu do skali obserwowanej 
w województwie śląskim, skutki transformacji energetycznej Małopolski Zachodniej nie będą tak poważne. 
Zbagatelizowanie problemu może doprowadzić nie tylko do pogłębiania się obserwowanych problemów 
społecznych – depopulacji i odpływu ludności, ale także ogromnych problemów gospodarczych tego obszaru, które 
w konsekwencji mogą doprowadzić do prawdziwej zapaści (załamanie na lokalnym rynku pracy, zmniejszająca się 
liczba podmiotów gospodarczych, brak nowych inwestorów wobec znaczącego spadku atrakcyjności terenu, 
zubożenie samorządów lokalnych wobec zmniejszonych wpływów do budżetu, brak nowych inwestycji itp.). 

Wśród najistotniejszych skutków jakie może wywołać proces transformacji energetycznej w Małopolsce Zachodniej 
(pozytywnych i negatywnych, które wymagają wcześniejszego zdiagnozowania i zaprojektowania odpowiedniego 
wsparcia), można wyróżnić m.in. obszary wskazane w tabeli poniżej. 

Tabela 11. Spodziewane skutki transformacji energetycznej w Małopolsce Zachodniej 

Obszar +/– Oczekiwany skutek transformacji energetycznej 
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 Konieczność podwyższenia kwalifikacji i nabywania nowych umiejętności przez mieszkańców 
Małopolski Zachodniej wywołana koniecznością przebranżowienia się. 

 Oczekiwany wzrost poziomu przedsiębiorczości wśród mieszkańców Małopolski Zachodniej 
w związku z koniecznością podejmowania działań na rzecz zmiany miejsca pracy. 

 Konieczność zmodyfikowania oferty kształcenia w regionie w związku ze zmianą profilu 
gospodarczego Małopolski Zachodniej. 

– 

 Wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego w związku z likwidacją miejsc pracy. 

 Obniżenie standardu życia, w tym zubożenie społeczeństwa, w związku  
z utratą dochodów (brak zatrudnienia) przez mieszkańców. 

 Odpływ ludności, w tym mieszkańców w wieku produkcyjnym, głównie mobilnym, który może 
przyczynić się do spadku poziomu kapitału ludzkiego i obniżenia się atrakcyjności inwestycyjnej 
Małopolski Zachodniej (która z racji ulokowanego przemysłu i dobrej dostępności transportowej 
jest relatywnie wysoka). 

 Pogłębianie się negatywnego zjawiska depopulacji w regionie. 
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 Tworzenie nowych, alternatywnych miejsc pracy w „duchu” zasad Europejskiego Zielonego Ładu, 
np. w sektorze OZE lub w nowoczesnych przedsiębiorstwach, lokowanych na zasadach 
zgodnych z koncepcją zielonej gospodarki. 

 Zwiększenie się liczby firm w regionie w związku z podnoszeniem się poziomu 
przedsiębiorczości wśród mieszkańców i koniecznością aktywnego pozyskiwania nowych 
inwestorów w regionie. 
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Obszar +/– Oczekiwany skutek transformacji energetycznej 

 Wprowadzenie zmian technologicznych w przedsiębiorstwach, zorientowanych na prowadzenie 
działalności zgodnie z zasadami zielonej gospodarki, dążącej do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej. 

– 

 Obniżenie płac na rynku pracy w związku z dużą podaż osób bezrobotnych, również 
w okolicznych gminach. 

 Mniejsze wpływy z podatków CIT i PIT w związku z obniżeniem produkcji, zmniejszeniem 
zatrudnienia oraz likwidacją firm, które były zależne od dużych zakładów. 

 Zmniejszenie siły nabywczej w związku z brakiem zatrudnienia i stałych dochodów mieszkańców 
Małopolski Zachodniej, co ma negatywny wpływ na lokalną gospodarkę. 
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 Stopniowa poprawa jakości powietrza w związku z ograniczeniem wydobycia węgla kamiennego 
oraz zmniejszeniem zapotrzebowania na to źródło energii w gospodarstwach domowych 
(likwidacja kotłów węglowych, termomodernizacje, energetyka prosumencka i rozproszona, 
edukacja proekologiczna). 

 Konieczność zwiększenia pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, przyjaznych dla 
środowiska naturalnego. 

 Konieczność przeprowadzenia rewitalizacji, odnowy i zagospodarowania terenów 
poprzemysłowych (pogórniczych) poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych oraz poprawę 
estetyki krajobrazu. 

– 
 Zwiększanie się powierzchni terenów poprzemysłowych, w tym terenów pogórniczych, hałd 

kopalnianych oraz terenów zdegradowanych w związku z zaprzestaniem wydobycia węgla 
kamiennego. 

Źródło: opracowanie własne UMWM 

Wraz ze stopniowym przekształcaniem branżowym gospodarki, w pierwszym rzędzie powinny być planowane 
działania społeczne, dedykowane zarówno pracownikom odchodzących z górnictwa, jak i ich rodzinom. Interwencje 
te powinny obejmować przede wszystkim pomoc w zakresie zdobywania nowych umiejętności 
oraz w przekwalifikowaniu się z branż przemysłu wydobywczego i innych branż z nim powiązanych. Szczególnie 
premiowane powinno być nabywanie nowych kwalifikacji w innowacyjnych i nowoczesnych sektorach 
gospodarczych. Ponadto, powinny zostać powzięte działania na rzecz aktywizacji mieszkańców na rynku pracy.  

Szczególnie ważne jest zapewnienie wsparcia na lokalnym rynku pracy, które dedykowane będzie wszystkim 
osobom dotkniętymi skutkami transformacji energetycznej. W tym kontekście wymaga podkreślenia konieczność 
prowadzenia działań w miejscu zamieszkania i w najbliższym otoczeniu tych pracowników. Wynika to z jednej 
strony z korzyści, jakie daje bliskość instytucji i podmiotów, których działanie będzie zmierzało do łagodzenia 
skutków transformacji (m.in. samorząd terytorialny, służby pracy, podmioty doradcze, aktywizujące i szkoleniowe) 
nie tylko ułatwi dostępność do tych usług, ale także zapewni wzmocnienie lokalnego rynku pracy (oferty pracy 
w miejscu zamieszkania, staże i szkolenia pracowników w firmach zlokalizowanych w Małopolsce Zachodniej), co 
w efekcie zahamuje odpływ mieszkańców z regionu oraz wzmocni jego konkurencyjność. Szczególnie ważne jest 
to w kontekście „pozostawania w cieniu Śląska” – z uwagi na fakt, iż na Górnym Śląsku transformacja stanowi 
o wiele większy problem niż w Małopolsce Zachodniej, kwestia ta może sprawić złudne wrażenie, iż skutki 
transformacji w Małopolsce Zachodniej nie będą na tyle poważne, jak to będzie miało miejsce w rzeczywistości, 
natomiast brak komplementarnego wsparcia, jakie będzie oferowane w województwie śląskim. 

Z drugiej strony należy zaznaczyć, że wzmacnianie pozycji gospodarczej Małopolski Zachodniej jest w znacznej 
mierze uwarunkowane inwestycjami zewnętrznymi (m.in. inwestycje z zakresu budowy i modernizacji dróg 
krajowych i linii kolejowych), ale także możliwościami finansowania zadań z zakresu łagodzenie społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Inwestycje 
te nie tylko poprawią jakość życia mieszkańców, ale także wspierać będą rozwój lokalnych rynków pracy, 
przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym oraz tworzenie nowych oraz modernizacje i rozszerzanie 
obecnych terenów dla inwestycji, a także zwiększenie dostępności i atrakcyjności Małopolski Zachodniej pod kątem 
gospodarczym. Znaczącym aspektem w ramach transformacji gospodarczej jest także rewitalizacja obszarów 
poprzemysłowych, ich odnowa, zagospodarowanie, przekształcanie i nadanie im nowych funkcji, zwłaszcza 
społecznych, ale także gospodarczych i przyrodniczych.  

 



Materiał na potrzeby prac nad  
Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji w Małopolsce Zachodniej 

Strona 77 z 100 

Określenia skali skutków transformacji energetycznej podjął się Polski Instytut Ekonomiczny na podstawie 
stworzonego tzw. Wskaźnika Wrażliwości Regionów Górniczych59, opierającego się na pięciu filarach. Pierwsze 
trzy mają charakter ogólny i określają odporność na szoki zewnętrzne – dotyczą kwestii związanych z rozwojem 
gospodarczym, rynkiem pracy, jakością i strukturą kapitału społecznego. Dwa kolejne filary są skupione 
bezpośrednio na sektorze górnictwa i określają „skalę szoku”, jakim będzie odejście od górnictwa 
w poszczególnych regionach.  

Prezentowany wskaźnik został przygotowany w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie wszystkie składowe 
posiadają równe wagi (każdy z nich otrzymał wagę 0,2), natomiast w drugim podkreślono istotną rolę wskaźników 
określających „skalę szoku” (zróżnicowane wagi). Ocenę sytuacji powiatów na podstawie Wskaźnika Wrażliwości 
Regionów Górniczych sporządzono w wersji podstawowej (przy założeniu, że pracownicy kopalni mieszkają 
w powiecie, w którym się ona znajduje – a więc dla powiatów, w których znajdują się kopalnie – ogółem 23 powiaty), 
w której uwzględnione zostały dwa powiaty z Małopolski Zachodniej – chrzanowski i oświęcimski oraz w wersji 
rozszerzonej (gdzie założono, że 50% pracowników mieszka w powiatach sąsiadujących, z których dojeżdża – 
ogółem 57 powiatów), w której poza 4 powiatami Małopolski Zachodniej, analizie poddany został także powiat 
krakowski. W publikacji podkreślono, że transformacja regionów górniczych nie dotyczy jedynie powiatów, 
w których bezpośrednio znajdują się kopalnie – co jest istotne zwłaszcza w kontekście dobrze skomunikowanego 
Śląska, gdzie dojazd do pracy z sąsiedniego powiatu jest mniej problematyczny niż w wielu innych regionach Polski.  

Tabela 12. Wskaźnik Wrażliwości Regionów Górniczych na transformację energetyczną dla Małopolski Zachodniej we 
wszystkich wariantach – porównanie 

Wskaźniki cząstkowe i wskaźnik syntetyczny Waga 

Powiaty w Małopolsce 
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Wersja podstawowa 

Czynniki gospodarcze 0,2 0,81 0,76 nd nd nd 

Rynek pracy 0,2 0,63 0,60 nd nd nd 

Czynniki społeczne 0,2 0,63 0,52 nd nd nd 

Poziom zagrożenia dla powiatu jaki stanowiłaby likwidacja 
kopalni 

0,2 0,25 0,13 nd nd nd 

Wpływ likwidacji kopalni przekazanych do SRK od 2015 r. 0,2 0,00 0,15 nd nd nd 

Wskaźnik Wrażliwości Regionów Górniczych na 
transformację energetyczną 

jedna waga 0,47 0,43 nd nd nd 

Czynniki gospodarcze 0,15 0,81 0,76 nd nd nd 

Rynek pracy 0,15 0,63 0,60 nd nd nd 

Czynniki społeczne 0,15 0,63 0,52 nd nd nd 

Poziom zagrożenia dla powiatu jaki stanowiłaby likwidacja 
kopalni 

0,30 0,25 0,13 nd nd nd 

Wpływ likwidacji kopalni przekazanych do SRK od 2015 r. 0,25 0,00 0,15 nd nd nd 

Wskaźnik Wrażliwości Regionów Górniczych na 
transformację energetyczną 

zróżnicowane 
wagi 

0,39 0,36 nd nd nd 

Wersja rozszerzona 

Czynniki gospodarcze 0,2 0,78 0,74 0,70 0,73 0,55 

Rynek pracy 0,2 0,47 0,44 0,51 0,53 0,39 

Czynniki społeczne 0,2 0,51 0,43 0,49 0,34 0,25 

                                                           
59 Juszczak, A., Szpor, A., Wskaźnik Wrażliwości Regionów Górniczych na transformację energetyczną – obraz na podstawie 
danych z powiatów, Working Paper, nr 4, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2020 (źródło: https://pie.net.pl/wp-
content/uploads/2021/03/PIE-WP_4-
2020.pdf?fbclid=IwAR15A0HjFYSgixRtnLv0i3uKmPWAIl0PJUBIh0TCL5UXkjgkCSXhlwngyvc, dostęp: 3 marca 2021 r.) 

https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/03/PIE-WP_4-2020.pdf?fbclid=IwAR15A0HjFYSgixRtnLv0i3uKmPWAIl0PJUBIh0TCL5UXkjgkCSXhlwngyvc
https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/03/PIE-WP_4-2020.pdf?fbclid=IwAR15A0HjFYSgixRtnLv0i3uKmPWAIl0PJUBIh0TCL5UXkjgkCSXhlwngyvc
https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/03/PIE-WP_4-2020.pdf?fbclid=IwAR15A0HjFYSgixRtnLv0i3uKmPWAIl0PJUBIh0TCL5UXkjgkCSXhlwngyvc
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Wskaźniki cząstkowe i wskaźnik syntetyczny Waga 

Powiaty w Małopolsce 
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Poziom zagrożenia dla powiatu jaki stanowiłaby likwidacja 
kopalni 

0,2 0,30 0,22 0,02 0,04 0,01 

Wpływ likwidacji kopalni przekazanych do SRK od 2015 r. 0,2 0,04 0,13 0,00 0,02 0,00 

Wskaźnik Wrażliwości Regionów Górniczych na 
transformację energetyczną 

jedna waga 0,42 0,39 0,34 0,33 0,24 

Czynniki gospodarcze 0,15 0,78 0,74 0,70 0,73 0,55 

Rynek pracy 0,15 0,47 0,44 0,51 0,53 0,39 

Czynniki społeczne 0,15 0,51 0,43 0,49 0,34 0,25 

Poziom zagrożenia dla powiatu jaki stanowiłaby likwidacja 
kopalni 

0,30 0,30 0,22 0,02 0,04 0,01 

Wpływ likwidacji kopalni przekazanych do SRK od 2015 r. 0,25 0,04 0,13 0,00 0,02 0,00 

Wskaźnik Wrażliwości Regionów Górniczych na 
transformację energetyczną 

zróżnicowane 
wagi 

0,36 0,34 0,26 0,25 0,18 

Uwagi: 
nd – nie dotyczy danego powiatu w tej wersji wskaźnika 
kolorem czerwonym – zaznaczono małopolskie powiaty znajdujące się w najgorszej sytuacji (zgodnie z poszczególnymi wariantami) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Juszczak, A., Szpor, A., Wskaźnik Wrażliwości Regionów Górniczych na 
transformację energetyczną – obraz na podstawie danych z powiatów, Working Paper, nr 4, Polski Instytut Ekonomiczny, 
Warszawa 2020. 

Powiaty Małopolski Zachodniej na tle innych obszarów w Polsce mieszczą się w każdym z wariantów w środku 
stawki, często wyprzedzając powiaty z województwa śląskiego. W przypadku wariantu rozszerzonego w wersji bez 
wag, na analizowanych 57 powiatów, powiat chrzanowski zajął 17. miejsce wśród obszarów najbardziej wrażliwych 
na skutki transformacji. W pierwszej trzydziestce znalazł się także powiat oświęcimski (26. miejsce), natomiast 
w najlepszej sytuacji okazały się być powiaty: krakowski (56. miejsce), wadowicki (50. miejsce) i olkuski 
(45. miejsce). Sytuację te na tle kraju przedstawia poniższa mapa. 

Mapa 28. Wartość wskaźników cząstkowych oraz wartość Wskaźnika Wrażliwości Regionów Górniczych na transformację 
energetyczną dla rozszerzonej wersji obliczeń z równymi wagami składowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Juszczak, A., Szpor, A., Wskaźnik Wrażliwości Regionów Górniczych na 
transformację energetyczną – obraz na podstawie danych z powiatów, Working Paper, nr 4, Polski Instytut Ekonomiczny, 
Warszawa 2020. 
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W ogólnym podsumowaniu badania wskazano, że do powiatów najbardziej wrażliwych na transformację 
energetyczną należy zaliczyć miasta górnicze – Jastrzębie-Zdrój, Bytom czy Zabrze, które znacząco ucierpiały na 
likwidacji kopalni w ostatnich 5 latach, a kopalnie dalej pozostają jednym z większych lokalnych pracodawców. 
Z kolei do powiatów, które mogą najlepiej znieść proces transformacji górnictwa należą Gliwice, Katowice 
i Jaworzno. Na szczególne uwzględnienie zasługuje fakt, że wśród powiatów najbardziej wrażliwych na 
transformacje energetyczną, niebędących powiatami grodzkimi, znalazł się powiat chrzanowski. 

Tabela 13. Powiaty najbardziej i najmniej narażone na negatywne skutki transformacji energetycznej 

K
at

eg
or

ia
 Powiaty 

najbardziej 
wrażliwe na 

transformację 
energetyczną 

Powiaty grodzkie 
najbardziej 
wrażliwe na 

transformacje 
energetyczną 

Powiaty niebędące 
powiatami 
grodzkimi 

najbardziej wrażliwe 
na transformacje 

energetyczną 

Powiaty 
sąsiadujące 
z powiatami 
górniczymi 

najbardziej wrażliwe 
na transformacje 

energetyczną 

Powiaty najmniej 
narażone na 

negatywne skutki 
transformacji 
energetycznej 

I Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój wodzisławski rybnicki Gliwice 

II Bytom Bytom pszczyński Świętochłowice Katowice 

III Zabrze Zabrze bieruńsko-lędziński włodawski Jaworzno 

IV Ruda Śląska Ruda Śląska chrzanowski chełmski bełchatowski 

V wodzisławski Mysłowice zgorzelecki parczewski Piekary Śląskie 

Uwaga:  
Kategorie I-III oraz V na podstawie bazowej wersji wskaźnika z równymi wagami poszczególnych filarów, kategoria IV na podstawie 
rozszerzonego wskaźnika o równych wagach filarów. 

Źródło: Juszczak, A., Szpor, A., Wskaźnik Wrażliwości Regionów Górniczych na transformację energetyczną – obraz na 
podstawie danych z powiatów, Working Paper, nr 4, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2020.  
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6. REKOMENDACJE DO TERYTORIALNEGO PLANU SPRAWIEDLIWEJ 

TRANSFORMACJI MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ 

6.1. Misja, cele i oczekiwane rezultaty realizacji Planu 

Wieloaspektowość zmian zachodzących w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym 
i przestrzennym w procesie transformacji energetycznej Małopolski Zachodniej wymaga opracowania 
zintegrowanej interwencji, która będzie stanowić skuteczną odpowiedź na wyzwania będące ich następstwem. 

M I S J A  

Misją tej interwencji jest, aby  
proces sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej wspierał 
transformację w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu poprzez 

złagodzenie już odczuwalnych i przyszłych skutków społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych przemian oraz zapewnił nowe podstawy 

dla zrównoważonego rozwoju gospodarki i rynku pracy w regionie górniczym 
zagrożonym trwałą marginalizacją społeczno-gospodarczą.  

 

Przedstawione w niniejszym rozdziale propozycje celów sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej 
w sposób syntetyczny opisują stan, jaki będziemy chcieli osiągnąć do 2030 roku.  

Należy w tym kontekście podkreślić, że proces transformacji Małopolski Zachodniej w kierunku gospodarki 
neutralnej klimatycznie będzie miał charakter wieloaspektowy i będzie wykraczał poza obszary wsparcia w ramach 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

W myśl zapisów Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, wszelkie działania zmierzające do poprawy 
sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej regionu, będą podejmowane z uwzględnieniem 
zrównoważonego rozwoju regionu. W celu osiągniecia neutralności klimatycznej konieczna będzie m.in. 
transformacja w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych całej gospodarki, w tym zwłaszcza sektora 
produkcji ciepła i energii elektrycznej, rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła energii, poprawa efektywności 
energetycznej  w sektorze publicznym i prywatnym oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu i ubóstwu energetycznemu. 

Jako nadrzędny cel przyszłego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej  
proponuje się wskazać konieczność łagodzenia jej skutków w wymiarze społecznym, gospodarczym 
i środowiskowym: 

CEL GŁÓWNY 

 
Złagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowych 

skutków transformacji Małopolski Zachodniej 
w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 

 
 
Celowi głównemu towarzyszyć będzie realizacja wstępnie określonych celów szczegółowych: 

1. Rozwój atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie terenów inwestycyjnych, 
zagospodarowanie terenów pogórniczych i poprzemysłowych na cele przemysłu i usług. 
 

2. Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego odpowiadające na potrzeby różnych grup społecznych 
dotkniętych skutkami transformacji: 

 Wsparcie dla osób pracujących w górnictwie. 
 Wsparcie dla osób pracujących w sektorze okołogórniczym. 
 Wsparcie dla osób pracujących w branżach wysokoemisyjnych. 
 Aktywizacja zawodowa osób niepracujących ze względu na wzorce społeczne związane 

z górnictwem. 
 Wsparcie dla osób wchodzących na rynek pracy, które nie znajdą zatrudnienia w tradycyjnym 

i wysokoemisyjnym przemyśle. 
 



Materiał na potrzeby prac nad  
Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji w Małopolsce Zachodniej 

Strona 81 z 100 

3. Wsparcie innowacyjnej i zrównoważonej przedsiębiorczości na terenach historycznie 
zdominowanych przez duże zakłady przemysłów tradycyjnych: 

 Wsparcie rozwoju postaw przedsiębiorczych w regionie o niskich wskaźnikach 
przedsiębiorczości. 

 Wsparcie dla zakładania i rozwoju MŚP. 
 Badania i rozwój związane z rozwojem innowacyjnej gospodarki. 
 Zmiana profilu działalności przedsiębiorstw. 
 Wykorzystanie szans związanych z rozwojem zielonej gospodarki (w tym w obszarze energetyki 

i ciepłownictwa). 
 

4. Złagodzenie negatywnych procesów demograficznych poprzez rozwój jakości usług publicznych 
wobec długofalowych skutków działalności górniczej oraz ryzyka spadku wpływów podatkowych 
JST w związku z transformacją: 

 Podnoszenie jakości edukacji. 
 Rozwój usług opieki nad dziećmi. 
 Rozwój mieszkalnictwa komunalnego. 
 Rozwój terenów zielonych, rekreacyjnych (w tych na terenach zdegradowanych działalnością 

przemysłową). 
 Poprawa jakości przestrzeni publicznych. 
 Rozwój usług opiekuńczych i zdrowotnych (w tym adresowanych do osób w przeszłości 

zatrudnionych w górnictwie). 
 

5. Wsparcie dla dekarbonizacji i poprawy efektywności energetycznej energetyki i ciepłownictwa 
w regionie strukturalnie uzależnionym od węgla w celu zmniejszenia emisji CO2, ochrony zdrowia 
publicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego: 

• Transformacja energetyczna lokalnego transportu: niskoemisyjny / bezemisyjny. 
• Transformacja energetyczna lokalnych MŚP. 
• Transformacja energetyczna lokalnych systemów ciepłowniczych: likwidacja kotłów węglowych, 

modernizacje systemów i sieci. 
• Transformacja energetyczna gospodarstw domowych: likwidacja kotłów węglowych, 

termomodernizacje, energetyka prosumencka. 
• Informacja i edukacja ekologiczna.  

 
 

6.2. Ramy finansowe 

Projekt Umowy Partnerstwa przedstawiony przez Rząd RP w styczniu 2021 roku przewiduje dla Małopolski 
Zachodniej alokację z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w wysokości 247 mln euro. Zakładamy, że nie 
będzie to jedyne źródło finansowania realizacji małopolskiego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, 
w którego montażu finansowym środki FST zostaną dopełnione środkami m.in. KPO, RPO oraz II i III filaru 
Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji.  

Aktualny potencjał absorpcyjny tego obszaru szacować można wstępnie na około 0,3 mld złotych, a docelowo, 
w perspektywie do 2030 roku, na ok. 3 mld zł. W tym około 340 mln złotych dotyczy projektów gotowych do realizacji 
(mowa o różnego typu projektach rozwojowych, niekoniecznie kwalifikujących się do wsparcia FST). Wyliczenie to 
opiera się na następujących przesłankach: 

 dotychczasowy potencjał absorpcyjny wszystkich sektorów według wartości wniosków złożonych do RPO 
WM 2014-2020 z terenu Małopolski Zachodniej (około 2200 wniosków): 

o wartość projektów: 3,77 mld zł 
o wnioskowane dofinansowanie: 2,62 mld zł 

 niezaspokojone potrzeby inwestycyjne wszystkich sektorów, wg wartości wniosków złożonych do RPO 
WM 2014-2020 z terenu Małopolski Zachodniej (wnioski odrzucone i w trakcie oceny): 

o wartość projektów: 1,21 mld zł 
o wnioskowane dofinansowanie: 0,92 mld zł 
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 zweryfikowane pozytywnie, niezaspokojone potrzeby inwestycyjne wszystkich sektorów, wg wartości 
wniosków złożonych do RPO WM 2014-2020 (ponad 300 wniosków ocenionych pozytywnie, ale 
odrzuconych z braku środków): 

o wartość projektów: 0,43 mld zł 
o wnioskowane dofinansowanie: 0,34 mld zł 

 potencjał absorpcyjny jst w podregionie - gminy oraz miasta na prawach powiatu:  
o wydatki majątkowe średniorocznie za ostatnie trzy lata: 0,39 mld zł (przy założeniu faktycznego 

wkładu własnego na poziomie 35% może uruchomić inwestycje o wartości ponad 1,5 mld zł, przy 
efektywnym wkładzie zewnętrznym 75% tj. 1,1 mld zł = ok. 261 mln euro wg kursu 4,5 zł) 

 szacunkowa wartość projektów i koncepcji projektowych zgłoszonych do Inicjatywy START – ok. 3 mld zł. 

 

6.3. Mechanizmy zarządzania 

Na system realizacji Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej składa się zestaw 
rozwiązań i narzędzi zarządczych i koordynacyjnych, programowych, finansowych i organizacyjnych. 

Katalog głównych zasad wdrażania Planu obejmuje trzy najważniejsze elementy: 
 Zasada zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju – zasada ta określa konieczność prowadzenia 

wszystkich działań w myśl zrównoważonego i trwałego rozwoju, odpowiedzialnie podchodzącego do 
zasobów środowiska naturalnego i dążącego do budowy gospodarki neutralnej dla klimatu. 

 Zasada partnerstwa – zasada ta określa konieczność tworzenia, wdrażania i monitorowania efektów 
Planu w ramach otwartej debaty publicznej, przy aktywnej współpracy władz Samorządu Województwa 
z równoprawnie traktowanymi podmiotami reprezentującymi różnorodne środowiska oraz instytucje 
zaangażowane w działania wspierające transformację energetyczną i dążenie do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej Małopolski Zachodniej. Przy formułowaniu Planu, Samorząd Województwa 
Małopolskiego współpracuje w szczególności z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego 
z obszaru Małopolski Zachodniej oraz z innymi interesariuszami tego procesu (m.in. z samorządem 
gospodarczym i zawodowym, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, szkołami wyższymi 
i jednostkami naukowo-badawczymi, a także z innymi województwami). 

 Zasada spójności z celami europejskiej, krajowej i regionalnej polityki rozwoju – zasada ta określa 
konieczność zachowania synergii i komplementarności z innymi programami Unii Europejskiej i filarami 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji służącymi zaspokojeniu stwierdzonych potrzeb rozwojowych, 
a także spójności z celami krajowej i regionalnej polityki rozwoju. 

 

6.3.1. Zaangażowanie partnerów w proces transformacji energetycznej 

 Uspołecznianie prac nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji 
W procesie transformacji energetycznej Małopolski Zachodniej udział bierze szerokie grono interesariuszy - 
podmiotów z podregionu, jak i spoza niego. Zgodnie z przyjętą zasadą partnerstwa, zaangażowanie wielu 
podmiotów - interesariuszy, będących pod wpływem lub mających wpływ na osiąganie przyjętych celów Planu, 
pozwala na wspólne i konsensualne wypracowanie propozycji co do zakresu, celów i oczekiwanych efektów 
projektowanego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Pozwala także stworzyć możliwie otwarty 
i przejrzysty system przepływu informacji, a również pozwala na formułowanie trafnych wniosków, które przyczynią 
się do określenia właściwych do podjęcia działań i przedsięwzięć, co sprzyjać będzie podejmowaniu odpowiednich 
decyzji przez instytucje publiczne. 

Mając to na względzie, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1380/20 z dnia 6 października 2020 roku 
powołał Zespół ds. terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji w Małopolsce w celu wsparcia 
podejmowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego działań na rzecz objęcia regionu Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji. W skład Zespołu ds. terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji w Małopolsce, 
wchodzą m.in. przedstawiciele administracji centralnej, samorządu województwa, samorządów lokalnych 
z Małopolski Zachodniej, eksperci, partnerzy społeczni i gospodarczy z podregionu, do którego ma zostać 
skierowane wsparcie z FST. 
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Z kolei początkiem 2021 roku rozpoczęła się współpraca Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
z doradcami z firmy PwC Advisory, działającymi w ramach pomocy technicznej świadczonej na zlecenie 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz z ich partnerami (np. Główny Instytut Górnictwa, Forum Energii, 
inni zewnętrzni eksperci merytoryczni i regionalni). 

Katalog kluczowych partnerów Samorządu Województwa Małopolskiego, włączonych zarówno na etapie prac 
nad dokumentem, jak i w późniejszym procesie wdrażania, obejmować będzie m.in.: 

 Jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane na obszarze Małopolski Zachodniej, ze szczególnym 
uwzględnieniem gmin górniczych; 

 właściwe tematycznie spółki Skarbu Państwa z Małopolski Zachodniej,  

 partnerów dialogu społecznego w województwie, w tym przedstawicieli strony pracodawców 
i pracowników,  

 lokalne i właściwe tematycznie organizacje pozarządowe,  

 organizacje przedsiębiorców,  agencje rozwoju; 

 związki zawodowe, 

 właściwe ministerstwa zaangażowane w prace nad programowaniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji; 

 uczelnie i instytuty badawcze; 

 Wojewódzkie Samorządowej Jednostki Organizacyjne.  

 

6.3.2. System monitorowania i ewaluacji 

Podstawą skutecznego wdrożenia i realizacji każdego planu i strategii, a w efekcie osiągnięcia postawionych w nich 
celów, jest dysponowanie aktualną i wiarygodną wiedzą na temat postępów realizowanych działań oraz ich efektów 
i oddziaływań.  

System monitorowania postępu realizacji założonych celów oparty będzie o: 
 analizę wskaźników produktu, odnoszących się do produktów, które powstały w trakcie realizowania Planu  

oraz w rezultacie wydatkowania przyznanych środków; 
 analizę wskaźników rezultatu, oceniających bezpośrednie, trwałe efekty realizacji Planu;  
 analizę jakościową – obejmującą badania opinii i satysfakcji beneficjentów Planu. 

Obligatoryjne wspólne wskaźniki produktu w ramach polityki regionalnej („RCO”) i wspólne wskaźniki rezultatu 
w ramach polityki regionalnej („RCR”) przyjęte dla Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostały 
wskazane w Załączniku III projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz 
Sprawiedliwej Transformacji (katalog może ulec nieznacznym zmianom w wersji docelowej rozporządzenia). Ich 
zestawienie przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 14. Wspólne wskaźniki produktu w ramach polityki regionalnej („RCO”) i wspólne wskaźniki rezultatu w ramach polityki 
regionalnej („RCR”) przyjęte dla Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji  

Produkty Rezultaty 

RCO01 – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w 
tym: mikro, małe, średnie, duże) 
RCO 02 – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem 
w postaci dotacji 
RCO 03 – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem 
z instrumentów finansowych 
RCO 04 – Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie 
niefinansowe 
RCO 05 – Start-upy objęte wsparciem 
 
RCO 10 – Przedsiębiorstwa współpracujące 
z ośrodkami badawczymi 
 
RCO 120 – Przedsiębiorstwa wspierane w celu 
osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych 

RCR01 – Miejsca pracy utworzone we wspieranych 
podmiotach 
RCR 02 – Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne (w tym: dotacje, instrumenty finansowe) 
RCR 03 – MŚP wprowadzające innowacje produktowe lub 
procesowe 
RCR 04 – MŚP wprowadzające innowacje marketingowe lub 
organizacyjne 
RCR 05 – MŚP wprowadzające innowacje wewnątrz 
przedsiębiorstwa 
RCR 06 – Wnioski patentowe złożone do Europejskiego 
Urzędu Patentowego 
 
RCR 29 – Szacowane emisje gazów cieplarnianych 
pochodzące z działań wymienionych w załączniku I do 
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Produkty Rezultaty 

pochodzących z działań wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE 

dyrektywy 2003/87/WE, prowadzonych we wspieranych 
przedsiębiorstwach 

 
RCO 13 – Usługi i produkty cyfrowe opracowywane 
dla przedsiębiorstw 
 

RCR 11 – Użytkownicy nowych publicznych usług i aplikacji 
cyfrowych 
RCR 12 – Użytkownicy nowych produktów, usług i aplikacji 
cyfrowych opracowanych przez przedsiębiorstwa 

RCO 15 – Wytworzona zdolność inkubacji 
przedsiębiorstw 

RCR 17 – Przedsiębiorstwa utrzymujące się na rynku od 3 lat 
RCR 18 – MŚP korzystające z usług inkubatora 
przedsiębiorczości jeden rok po jego utworzeniu 

RCO 101 – MŚP inwestujące w rozwój umiejętności 
 

RCR 97 – Uczestnicy programów przygotowania zawodowego 
wspieranych w MŚP 
RCR 98 – Pracownicy MŚP kończący ustawiczne kształcenie 
i szkolenie zawodowe (według rodzaju umiejętności: 
techniczne, zarządzanie, przedsiębiorczość, ekologiczne, inne) 

RCO 22 – Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii 
cieplnej) 
 

RCR 31 – Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: 
energia elektryczna, energia cieplna) 
RCR 32 Energia odnawialna: zdolność wytwórcza przyłączona 
do sieci (operacyjna) 

RCO 34 – Dodatkowe zdolności w zakresie 
recyklingu odpadów  

RCR 46 – Ludność obsługiwana przez instalacje recyklingu 
odpadów i małe systemy gospodarowania odpadami  
RCR 47 – Odpady poddane recyklingowi 
RCR 48 – Odpady poddane recyklingowi wykorzystywane jako 
surowce  
RCR 49 – Odpady odzyskane 

RCO 38 – Powierzchnia wspieranych 
zrekultywowanych gruntów 
RCO 39 – Zainstalowane systemy monitorowania 
zanieczyszczenia powietrza 

RCR 50 – Ludność odnosząca korzyści ze środków na rzecz 
jakości powietrza 
RCR 52 – Tereny zrekultywowane wykorzystywane jako tereny 
zielone, pod budowę mieszkań socjalnych lub pod działalność 
gospodarczą lub społeczną 

dotyczące uczestników60: 

RCO 200 – bezrobotni, w tym długotrwale 

bezrobotni;  

RCO 201 – długotrwale bezrobotni;  

RCO 202 – osoby bierne zawodowo;  

RCO 203 – osoby pracujące, łącznie 

z prowadzącymi działalność na własny rachunek;  

RCO 204 – osoby poniżej 30 lat;  

RCO 205 – osoby powyżej 54 lat;  

RCO 206 – osoby z wykształceniem średnim I 

stopnia lub niższym (ISCED 0-2);  

RCO 207 – osoby z wykształceniem na poziomie 

ponadgimnazjalnym (ISCED 3) lub policealnym 

(ISCED 4);  

RCO 208 – osoby z wykształceniem wyższym 
(ISCED 5 do 8); 
RCO 209 – łączna liczba uczestników61  

dotyczące uczestników:  

RCR 200 – uczestnicy poszukujący pracy po zakończeniu 

udziału w programie;  

RCR 201 – uczestnicy biorący udział w kształceniu lub szkoleniu 

po zakończeniu udziału w programie;  

RCR 202 – uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po zakończeniu 

udziału w programie;  

RCR 203 – uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po zakończeniu udziału 

w programie. 

 

Źródło: opracowanie własne UMWM na podstawie katalogu wskazanego w projekcie Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

  

  

                                                           
60 Należy przekazywać wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu dotyczące uczestników. 
61 Obliczana automatycznie na podstawie wspólnych wskaźników produktu odnoszących się do statusu zatrudnienia. 
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6.3.3. Koordynacja i monitoring proces transformacji Małopolski Zachodniej 

Zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 kluczową rolę w polityce regionalnej, obok 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, odgrywa samorząd województwa, który pełni podstawową 
rolę w procesie programowania rozwoju, zarządzania nim i realizacji działań rozwojowych na poziomie 
regionalnym. Samorząd województwa powinien więc pełnić funkcję podmiotu zarządzającego procesami 
transformacji subregionu w zakresie jego bezpośrednich kompetencji, a także powinien być inicjatorem działań 
innych podmiotów zaangażowanych w osiąganie określonych celów, przedsięwzięć, czy projektów. 

Na dzień przyjęcia Założeń do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej 
niemożliwe jest wskazanie jak ostatecznie wyglądać będzie struktura podmiotów koordynujących i monitorujących 
proces transformacji energetycznej Małopolski Zachodniej. Określenie szczegółowego katalogu podmiotów 
koordynujących i monitorujących realizację Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski 
Zachodniej oraz ich roli i kompetencji, zależeć będzie od ostatecznych rozstrzygnięć co podejścia do mechanizmów 
wdrażania Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji na poziomie rządowym, zgodnym z wymogami planowanego 
do przyjęcia w I kwartale 2021 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ustanawiającego Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

Należy jednak założyć, że system instytucjonalny będzie angażował kluczowych partnerów z poziomu krajowego, 
regionalnego i lokalnego. System ten, będący elementem szerszego systemu programowania nowej unijnej 
perspektywy finansowej, powinien się składać w szczególności z: 

 Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej; 

 Zarządu Województwa Małopolskiego, jako Instytucji Pośredniczącej, której powierzone zostanie 
wdrażanie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w Małopolsce; 

 Zespołu ds. terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji w Małopolsce – jako ciała doradczego 
Zarządu Województwa Małopolskiego i monitorującego realizację TPST, uczestniczącego we wdrażaniu 
i monitorowaniu procesu transformacji w Małopolsce Zachodniej. 

Ponadto należy podkreślić, że Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1549/20 z dnia 29 października 
2020 r. ustanowił Pełnomocnika do spraw Sprawiedliwej Transformacji, którym został Pan Tomasz Urynowicz 
– Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Zadaniem Pełnomocnika jest koordynacja działań zmierzających 
do sprawiedliwej transformacji społeczno-gospodarczej Województwa Małopolskiego. Pełnomocnik z poziomu 
regionalnego koordynuje i wspiera działania podejmowane przez samorządy lokalne, a także przedsiębiorców 
i interesariuszy społecznych w pozyskiwanie środków z Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, Regionalnego 
Programu Operacyjnego oraz innych środków z dostępnych funduszy krajowych i europejskich. 
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7. SPÓJNOŚĆ CELÓW TPST DLA MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ Z DOKUMENTAMI 

STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE EUROPEJSKIM, KRAJOWYM I REGIONALNYM 

7.1. Dokumenty na poziomie międzynarodowym i europejskim 

7.1.1. Agenda ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju  

Agenda 2030 została ostatecznie przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ podczas Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2015 roku Jest to program działań o bezprecedensowym zakresie i znaczeniu, 
definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. 

Proces transformacji energetycznej Małopolski Zachodniej w sposób szczególny wypełnia wszystkie założenia 
Agendy 2030, jednak na szczególną uwagę zasługują następujące cele: 

 Cel 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie – mając na względzie 
zarówno potencjalne pogłębianie się ubóstwa mieszkańców w wyniku prowadzonej likwidacji 
i restrukturyzacji kopalni w Małopolsce i na Śląsku, a także negatywnych skutków transformacji dla branż 
powiązanych i zależnych od górnictwa, ale także doświadczanie tzw. ubóstwa energetycznego w związku 
z działaniami na rzecz zmniejszania emisji CO2. 

 Cel 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt – 
w szczególności działania zmierzające do ograniczenia ryzyka chorób powodowanych przez 
niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby (w tym 
także wywołanych przez złą jakość powietrza w związku ze spalaniem węgla kamiennego). 

 Cel 4. Zapewnić wszystkim wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie 
– w szczególności w kontekście dopasowania kształcenia zawodowego do aktualnych i przyszłych potrzeb 
na lokalnych rynkach pracy, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, znalezienia godziwej pracy i rozwoju 
przedsiębiorczości, a także rozwijaniu sowich umiejętności i zmiany kwalifikacji w związku z negatywnymi 
skutkami transformacji energetycznej w regionie. 

 Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po 
przystępnej cenie – w tym: rozbudowa infrastruktury i modernizacja technologii umożliwiających dostęp 
do nowoczesnych i zrównoważonych usług energetycznych dla mieszkańców, zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym, podniesienie efektywności 
energetycznej w regionie, zwiększenie współpracy różnych podmiotów w zakresie badań nad czystą 
energią i technologii w obszarze energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz zaawansowanych 
i czystszych technologii paliw kopalnych, a także promowanie inwestowania w infrastrukturę energetyczną 
i czyste technologie energetyczne. 

 Cel 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne 
zatrudnienia oraz godną pracę dla wszystkich ludzi – wspieranie dywersyfikacji, modernizacji 
technologicznej i innowacji w przedsiębiorstwach, tworzenie godziwych miejsc pracy, rozwój 
przedsiębiorczości, kreatywności i innowacji w MŚP, zmniejszanie odsetka młodych ludzi pozostających 
bez pracy i nie uczestniczących w procesie edukacji lub szkoleniach w związku z procesem transformacji. 

 Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz 
wspierać innowacyjność – np. poprzez wspieranie rozwoju gospodarczego w regionie, modernizacja 
przemysłu w kierunku rozwoju zrównoważonego, zwiększenie ilości i jakości badań naukowych, 
podniesienie poziomu technologicznego sektora przemysłowego. 

 Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz 
sprzyjającymi włączeniu społecznemu – np. poprzez ograniczenie niekorzystnego oddziaływania miast 
Małopolski Zachodniej na środowisko, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarkę 
odpadami komunalnymi, tworzenie bezpiecznych terenów zielonych sprzyjających integracji społecznej 
na terenach zdegradowanych i poprzemysłowych (w tym pogórniczych). 

 Cel 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji – w zakresie zrównoważonego 
zarządzania i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, podnoszenia świadomości w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą, a także w zakresie konieczności 
zracjonalizowania nieefektywnych subwencji na paliwa kopalne i stopniowe wycofywanie szkodliwych 
dotacji tam, gdzie one występują, odnotowując ich wpływ na środowisko. 
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 Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom – w zakresie 
włączenia działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu do krajowych polityk, strategii i planów oraz 
wdrażanie i promocja mechanizmów zwiększających zdolność efektywnego planowania i zarządzania 
w zakresie zmian klimatu. 

 Cel 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, 
zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać 
proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej – w zakresie 
zagospodarowania terenów poprzemysłowych, pokopalnianych, pogórniczych, ich rewitalizację 
i rekultywację. 

 

7.1.2. Porozumienie paryskie – Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu 

Porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu to pierwsze powszechne i prawnie wiążące światowe 
porozumienie dotyczące klimatu. Zostało ono przyjęte podczas konferencji klimatycznej w Paryżu (COP21) 
w grudniu 2015 roku. Do porozumienia paryskiego przystąpiło prawie 190 krajów, w tym Unia Europejska i jej 
państwa członkowskie, która ratyfikowała porozumienie 5 października 2016 roku. 

Porozumienie paryskie dąży do intensyfikacji globalnej odpowiedzi na zagrożenie związane ze zmianami klimatu, 
w kontekście zrównoważonego rozwoju i wysiłków na rzecz likwidacji ubóstwa, między innymi poprzez: 

a) ograniczenie wzrostu średniej temperatury oraz podejmowanie wysiłków mających na celu ograniczenie 
wzrostu temperatury; 

b) zwiększenie zdolności do adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu oraz wspieranie odporności 
na zmiany klimatu i rozwoju związanego z niską emisją gazów cieplarnianych w sposób niezagrażający 
produkcji żywności; 

c) zapewnienie spójności przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiego poziomu emisji 
gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatu. 

Porozumienie paryskie wskazuje, że cele te będą realizowane przede wszystkim poprzez właściwe polityki 
i działania mające na celu promowanie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i jednocześnie przyczynienie się 
do redukcji ich emisji, wsparcie zrównoważonego rozwoju, a także tworzenie zachęt dla udziału podmiotów 
publicznych i prywatnych w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych oraz prowadzenia działań na rzecz 
łagodzenia zmian. 

Wszystkie wyżej wskazane cele i działania wpisują się w ogólne ramy prowadzenia procesu transformacji 
w Małopolsce Zachodniej. 

 

7.1.3. Europejski Zielony Ład 

Europejski Zielony Ład to nowa strategia na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe 
i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która 
w 2050 roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy 
będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych. 

W szczególny sposób podkreślona została konieczność transformacji gospodarki UE z myślą o zrównoważonej 
przyszłości. Wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu wymaga przemyślenia od nowa strategii politycznych  
w zakresie  dostaw  czystej  energii  w całej gospodarce, w sektorze przemysłu, produkcji i konsumpcji, 
infrastruktury na dużą skalę, transportu, żywności i rolnictwa, budownictwa, a także opodatkowania i świadczeń 
socjalnych. W zakresie celu „dostarczanie czystej, przystępnej cenowo i bezpiecznej energii” priorytetem 
powinna stać się efektywność energetyczna i redukcja emisji gazów cieplarnianych. W dokumencie wskazano, że 
należy tworzyć sektor energetyczny bazujący w dużej mierze na źródłach odnawialnych, jednocześnie wycofując 
w szybkim tempie węgiel i obniżając emisyjność sektora gazu, co w pełni realizuje założenia plany transformacji 
energetycznej w Małopolsce Zachodniej. Ponadto, ważne będą również działania z zakresu inteligentnej 
infrastruktury – np. stosowaniu innowacyjnych technologii i infrastruktur, takich jak inteligentne sieci, sieci 
wodorowe, czy też wychwytywanie, składowanie i utylizacja dwutlenku węgla oraz magazynowanie energii. 
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Proces przechodzenia na czystą energię powinien angażować konsumentów i przynosić im korzyści. Inteligentna 
integracja odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i innych zrównoważonych rozwiązań we 
wszystkich sektorach pozwoli obniżyć emisyjność najniższym możliwym kosztem. Wskazano także, że należy 
wprowadzić środki w celu ochrony przed ubóstwem energetycznym gospodarstw domowych, które nie mogą sobie 
pozwolić na niezbędne usługi energetyczne w celu zapewnienia podstawowego poziomu życia. 

Proces transformacji energetycznej w Małopolsce Zachodniej będzie wpisywał się także w następujące inicjatywy 
podejmowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu: 

 wypełnianie ambitnych celów klimatycznych – w zakresie ograniczania emisji CO2 w związku 
z redukcją wydobycia i spalania węgla kamiennego, podnoszenie efektywności energetycznej, 
zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i pogórniczych 

 czysta, przystępna cenowo i bezpieczna energia – zmiany w strukturze wykorzystania źródeł energii 
nakierunkowane na zwiększanie udziału OZE, 

 zrównoważona i inteligentna mobilność – inwestycje i działania ukierunkowane na nowoczesny 
i ekologiczny transport publiczny; 

 dążenie do zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska; 
 uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach polityki UE. 

 

7.2. Dokumenty na poziomie krajowym 

7.2.1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)  

Proces transformacji energetycznej w Małopolsce Zachodniej w pełni wpisuje się w cele i kierunki rządowej 
„Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” w szczególności w: 

 Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość 
organizacyjną: 

o Obszar: Reindustrializacja – w szczególności kierunki: 1. Rozwój nowoczesnego przemysłu, 
2. Rozwój infrastruktury technicznej i kompetencji dla „Przemysłu 4.0”, 5. Wspieranie kształcenia 
zawodowego dla „Przemysłu 4.0”; 

o Obszar: Rozwój innowacyjnych firm – w szczególności kierunek 3. Mobilizacja kapitału 
prywatnego na rzecz prowadzenia działalności B+R+I, zwiększenie potencjału rynkowego 
prowadzonych badań oraz stopnia komercjalizacji wyników prac B+R; 

o Obszar: Małe i średnie przedsiębiorstwa – w szczególności kierunki: 5. Instrumenty finansowania 
rozwoju, 6. Kompetencje na rzecz rozwoju, 7. Wsparcie lokalnych motorów przedsiębiorczości; 

 Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony: 
o Obszar: Spójność społeczna – w szczególności kierunki: 3. Wsparcie grup zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem oraz zapewnienie spójności działań na rzecz integracji społecznej, 
4. Rynek pracy zapewniający wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich dla rozwoju Polski; 

o Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie – w szczególności kierunki w celu I: 2. Wsparcie dla 
podwyższania atrakcyjności inwestycyjnej Śląska oraz promocji zmian strukturalnych, 
3. Aktywne gospodarczo i przyjazne mieszkańcom miasta (3.3. Aktywizacja potencjałów miast 
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Chrzanów), 4. Rozwój obszarów wiejskich 
(4.1. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o endogeniczne potencjały gospodarcze,  

A także w obszary wpływające na osiągnięcie celów Strategii takie jak: 
 Kapitał ludzki i społeczny – w szczególności kierunek 1. Lepsze dopasowanie edukacji i uczenia się do 

potrzeb nowoczesnej gospodarki; 
 Energia – w szczególności kierunki: 2. Poprawa efektywności energetycznej, 3. Rozwój techniki, 

4. Restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego 
 Środowisko – w szczególności kierunki: 2. Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub istotne 

zmniejszenie ich oddziaływania, 4. Ochrona gleb przed degradacją. 
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7.2.2. Polityka energetyczna Polski do 2040 r. 

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku to 1 z 9 strategii zintegrowanych wynikających ze Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. Została ona przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 2 lutego 2021 roku i stanowi jwizję 
strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej. 

Proces transformacji energetycznej w pełni wpisuje się w trzy filary Polityki: 
 Filar I – Sprawiedliwa transformacja (w tym transformacja rejonów węglowych, ograniczenie ubóstwa 

energetycznego, nowe gałęzie przemysłu związane z OZE i energetyką jądrową) 
 Filar II – Zeroemisyjny system energetyczny (m.in. energetyka lokalna i obywatelska) 
 Filar III – Dobra jakość powietrza (transformacja ciepłownictwa, elektryfikacja transportu, „Dom 

z Klimatem”) 

W zakresie celów szczegółowych, na szczególne uwzględnienie zasługuje cel 1. Optymalne wykorzystanie 
własnych zasobów energetycznych, a w ramach niego projekt strategiczny 1. Transformacja regionów węglowych. 
Działania planowane w ramach terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej są także 
spójne z pozostałymi celami szczegółowego wskazanych w dokumencie. 

 

7.2.3. Polityka ekologiczna państwa 2030 

Polityka ekologiczna państwa 2030 – to strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej przyjęta 
przez Radę Ministrów 16 lipca 2020 roku W systemie dokumentów strategicznych doprecyzowuje i operacjonalizuje 
"Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)". 

Cel główny polityki ekologicznej określony został jako „Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli 
i przedsiębiorców”. Proces transformacji energetycznej w Małopolsce Zachodniej jest spójny przede wszystkim 
z następującymi celami szczegółowymi: 

1. Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego – likwidacja źródeł 
emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania, ochrona powierzchni 
ziemi, w tym gleb; 

2. Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska – zarządzanie 
zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różno-rodności 
biologicznej i krajobrazu; 

3. Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk 
żywiołowych – przeciwdziałanie zmianom klimatu, adaptacja do zmian klimatu 

oraz celami horyzontalnymi: 
4. Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych 

społeczeństwa – edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji. 

 

7.2.4. Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030  

Dokument przedstawia krajowe założenia i cele oraz polityki i działania odnoszące się do pięciu filarów unii 
energetycznej: obniżenie emisyjności, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, wewnętrzny 
rynek energii oraz badania naukowe, innowacje i konkurencyjność. 

W zakresie spójności z procesem transformacji energetycznej Małopolski Zachodniej należy wskazać następujące 
polityki i działania: 

 Wymiar „obniżenie emisyjności”: 
o Emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych – w tym w szczególności:  

 realizacja celu redukcyjnego w obszarze non-ETS,  
 obniżenie emisji CO2 w sektorze budownictwa,  
 obniżenie emisji CO2 w sektorze elektroenergetycznymi ciepłowniczym poprzez 

realizację działań przewidzianych w Polityce ekologicznej Państwa 2030 oraz 
dokumentach strategicznych dot. sektora energii (Polityka energetyczna Polski do 2040 
roku),  

 działania na rzecz poprawy stanu jakości powietrza, 



Materiał na potrzeby prac nad  
Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji w Małopolsce Zachodniej 

Strona 90 z 100 

 sprawiedliwa transformacja energetyczna – ze względu na wyzwania stojące przed 
regionami wydobycia węgla, zostanie opracowany plan restrukturyzacji rejonów 
górniczych węgla kamiennego i brunatnego z wykorzystaniem środków unijnych. 

o Energia ze źródeł odnawialnych – w tym w szczególności: 
 wsparcie odnawialnych źródeł energii, w tym wsparcie produkcji energii elektrycznej 

i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie produkcji biopaliw, 
 rozwój energetyki rozproszonej, 
 rozwój instalacji do wytwarzania ciepła z OZE, 
 działania na rzecz dostosowania sektora energetycznego do zmian klimatu, 
 rozwój efektywnego energetycznie i niskoemisyjnego transportu. 

 Wymiar „efektywność energetyczna”: 
o Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów 

mieszkalnych oraz zwiększenia efektywności energetycznej. 
o Wsparcie przedsiębiorstw działających w dziedzinie efektywności energetycznej i OZE. 
o Rozwój technologii racjonalizacji zużycia ciepła. 

 Wymiar „wewnętrzny rynek energii”: 
o Infrastruktura elektroenergetyczna. 
o Infrastruktura do przesyłu energii. 
o Ubóstwo energetyczne – budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych, „taryfa 

antysmogowa”.  
 Wymiar „badania naukowe, innowacje i konkurencyjność”: 

o Tworzenie obszarów inwestycyjnych na terenach pokopalnianych. 
o Nowe kierunki wykorzystywania wodoru. 

 

7.2.5. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (projekt z lutego 2021 r.) 

Projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest dokumentem programowym 
określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie 
wywołanym pandemią COVID-19 oraz proponowane do realizacji reformy i inwestycje. KPO służyć będzie m.in. 
promowaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zwiększenie odporności i gotowości na 
wypadek sytuacji kryzysowych, ale także wspieraniu zielonej transformacji, przyczynianiu się do realizacji unijnych 
celów w zakresie klimatu. 

Spójność inwestycji i reform przewidzianych w KPO z założeniami procesu sprawiedliwej transformacji 
w Małopolsce wskazana została w szczególności w Komponencie B. „Zielona energia i zmniejszenie 
energochłonności”. W tym aspekcie szczególny nacisk położony zostanie na transformację kluczowych sektorów 
gospodarki do modelu niskoemisyjnego, przy wykorzystaniu szans rozwoju w obszarze zielonych technologii, jak 
również efektywna adaptacja najbardziej zagrożonych obszarów i sektorów do zmian klimatu. Planowane kierunki 
działań związane z procesem transformacji energetycznej dla Małopolski Zachodniej będą spójne z następującymi 
obszarami celami szczegółowymi: 

 B1. Poprawa efektywności energetycznej gospodarki – m.in. w zakresie czystego powietrza, 
termomodernizacji i podnoszenia efektywności energetycznej i OZE w przedsiębiorstwach (inwestycje 
o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych). 

 B2. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – w tym rozwój technologii wodorowych, 
paliw alternatywnych oraz poprawa warunków dla rozwoju OZE (w tym zakresie istotna będzie 
komplementarność KPO z mechanizmem sprawiedliwej transformacji). 

 B3. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska – w szczególności 
zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego, zielona transformacja miast i obszarów 
funkcjonalnych, ograniczenie wpływu na środowisko wielkoobszarowych terenów zdegradowanych. 

Dodatkowo, spójność z celami TPST dla Małopolski Zachodniej wykazują reformy i inwestycje zaplanowane 
w ramach Komponentu A. „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, w szczególności: 

 A1. Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na 
przedsiębiorstwa – m.in. w zakresie wsparcia inwestycji i wykorzystania "zielonych" rozwiązań 
w przedsiębiorstwach, przygotowania terenów inwestycyjnych w Polsce. 
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 A2. Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału 
innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym 
w zakresie technologii środowiskowych – w zakresie m.in. transformacji strukturalnej w obszarach 
kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki – Przemysł 4.0, GOZ. 

 A3. Doskonalenie systemu edukacji oraz mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku 
lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki – w szczególności wsparcie rozwoju 
nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie oraz 
tworzenia kadr dla nowoczesnej gospodarki. 

 A4. Zwiększenie dopasowania strukturalnego, efektywności i odporności kryzysowej rynku pracy 
– w tym Inwestycje wspierające reformę instytucji rynku pracy, rozwój ekonomii społecznej i poprawy 
dostępu do instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

Zgodnie z KPO, rdzeniem zielonej transformacji gospodarki jest transformacja energetyczna, która w sposób 
szczegółowy została opisana w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu oraz w Polityce Energetycznej Polski 
do 2040 r. Z punktu widzenia celów KPO, istotnymi działaniami w ramach tej reformy są: wzrost wykorzystania 
OZE wpisujący się w cel budowy zeroemisyjnego systemu energetycznego, wdrożenie inteligentnej infrastruktury 
energetycznej oraz rozwój technologii wodorowych i paliw alternatywnych.  

 

7.2.6. Pozostałe dokumenty strategiczne i ramowe na poziomie krajowym 

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej będzie także wykazywał spójność 
z dokumentami strategicznymi i ramowymi na poziomie krajowym, które aktualnie są w trakcie opracowania. Wśród 
takich dokumentów wymienić należy: 

 Długoterminową Strategię Renowacji (w zakresie celu – renowacja krajowych zasobów budowlanych); 
 Nową Politykę Przemysłową – Biała Księga Rozwoju Przemysłu (w zakresie rozwoju polskiego przemysłu 

i zwiększenia jego innowacyjności, a także wzmocnienia odporności gospodarki na wstrząsy oraz 
poprawa globalnej konkurencyjności polskiej gospodarki); 

 Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku (odnosząc się do kompetencji 
i technologii na rzecz budowy niskoemisyjnej gospodarki wodorowej – w zakresie wykorzystania wodoru 
w energetyce, transporcie i przemyśle). 

 

7.3. Dokumenty na poziomie regionalnym 

7.3.1. Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”  

Aspekty dotyczące konieczności przeprowadzenia transformacji energetycznej w Małopolsce znalazły się 
w szczególności w Obszarze III – Klimat i środowisko, a kierunku 1. Ograniczanie zmian klimatycznych.  

W strategii postępowania dla tego kierunku wskazano, że „w ramach ograniczania zmian klimatycznych istnieje 
potrzeba transformacji energetycznej obszarów górniczych i energetyki węglowej, jak również przemysłów 
energochłonnych (stalowego, papierniczego, chemicznego i cementowego). (…) W celu osiągniecia neutralności 
klimatycznej konieczna będzie transformacja w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych całej 
gospodarki, w tym zwłaszcza sektora produkcji ciepła i energii elektrycznej. Nieodzowny staje się również rozwój 
energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (OZE). W Małopolsce przede wszystkim wykorzystującej 
geotermię, energię słoneczną i biomasę. W związku ze zróżnicowaniem rzeźby województwa i znacznej ilości rzek 
o dużych spadkach (zwłaszcza w górach) warto zainicjować program rozwoju tzw. małej hydroenergetyki. Równie 
istotną kwestią jest usprawnienie infrastruktury elektroenergetycznej oraz modernizacja bloków energetycznych, 
a także rozwój mechanizmów inteligentnej sieci energetycznej w zakresie monitoringu oraz podjęcie działań 
organizacyjno-prawnych i technicznych związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej w kierunku sieci 
inteligentnej.” 

Spośród głównych kierunków działań w ramach kierunku 1. Ograniczanie zmian klimatycznych, szczególną 
spójnością z celami transformacji energetycznej w Małopolsce Zachodniej wykazują działania: 
1.1. Intensyfikacja działań ograniczających niską emisję zanieczyszczeń poprzez m.in. przechodzenie na tzw. 

ekologiczne paliwa i ciepło systemowe, w tym kontynuacja wymiany niskosprawnych kotłów na paliwa stałe. 
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1.2. Wzrost wykorzystania technologii opartych na odnawialnych źródłach energii do produkcji ciepła i chłodu, 

kogeneracji oraz energii elektrycznej: 

1.2.1. Rozwój energetyki opartej na geotermii, małej hydroenergetyce, fotowoltaice i innych alternatywnych 

źródłach energii, uwzględniających regionalną specyfikę. 

1.2.2. Upowszechnianie i edukacja w dziedzinie przechodzenia na pozyskiwanie energii z czystych 

ekologicznie źródeł. 

1.2.3. Rozwój infrastruktury produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem budynków użyteczności publicznej. 

1.5. Rozwój programów zazieleniania miast i terenów pozamiejskich, w tym również obszarów uzdrowiskowych 
w celu ograniczania zanieczyszczeń powietrza: 
1.5.1. Kształtowanie spójnego systemu terenów zieleni publicznej w formie parków, skwerów, oraz 

atrakcyjnej zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych (w tym zieleni wysokiej i pasm krzewów). 
1.5.2. Zadrzewianie miast i obszarów wiejskich. 
1.5.3. Ochrona korytarzy i klinów napowietrzających w obszarach miejskich. 

1.6. Poprawa efektywności energetycznej sektora publicznego i mieszkalnictwa. 
1.7. Podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje 
wyodrębnienie „obszaru transformacji energetycznej – Małopolska Zachodnia” 

– jako jednego z sześciu obszarów strategicznej interwencji w województwie małopolskim. 

Rysunek 5. OSI: Obszar transformacji energetycznej – Małopolska Zachodnia 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, przyjęta uchwałą nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku 

 

7.3.2. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 (RSI 2030) jest programem strategicznym 
przygotowanym w celu wdrażania Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, który został przyjęty przez 
Zarząd Województwa Małopolskiego 25 lutego 2021 roku. Strategia RSI WM 2030 została zaprojektowana w taki 
sposób, by stanowić de facto jednocześnie strategię RIS3 Województwa Małopolskiego, a jej głównym celem jest 
wzrost poziomu innowacyjności regionu do roku 2030. 
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Planowane kierunki działań związane z procesem transformacji energetycznej dla Małopolski Zachodniej będą 
spójne z następującymi obszarami interwencji i celami strategicznymi: 

 Obszar interwencji 1. Innowacyjne zaplecze, potencjał i wizerunek regionu – w szczególności w zakresie 
działania:  

A. Rozbudowa infrastruktury technicznej wspierającej i stymulującej działalność innowacyjną 
(w tym. „inteligentnej” infrastruktury B+R, obiektów, laboratoriów i pracowni dopasowanych do 
zmieniających się potrzeb, służących potencjalnie różnym użytkownikom); 

B. Rozwinięcie kompetencji przyszłości w ramach edukacji formalnej oraz kształcenia przez całe 
życie (m.in. rozwój kompetencji przedsiębiorczych mieszkańców, w tym kompetencji dla 
procesów sprawiedliwej transformacji); 

 Obszar interwencji 2. Innowacyjność i transformacja przemysłowa przedsiębiorstw – w szczególności 
w zakresie działania: 

o Wzmocnienie aktywności B+R innowacyjnych przedsiębiorstw (w tym np. dofinansowanie prac 
MŚP nad opracowaniem wniosków projektowych do programów europejskich, w szczególności 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji). 

o Podniesienie poziomu technologicznego i lepsze zarządzanie firmami (w tym m.in. bony na 
szkolenia zawodowe pracowników firm, bony na usługi doradcze, a także dofinansowanie 
projektów związanych z ograniczeniem wpływu działalności gospodarczej na środowisko i/lub 
wdrażaniem założeń GOZ); 

o Efektywne instrumenty wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju działalności przedsiębiorstw (w tym 
program rozwoju przedsiębiorczości – wsparcie zakładania i prowadzenia startupów itp. oraz 
promocja i wsparcie rozwoju innowacji na terenach wiejskich i terenach górniczych – 
Małopolska Zachodnia); 

 Obszar interwencji 3. Zaufanie, więzi i dyfuzja wiedzy w ekosystemie innowacyjności (Proces 
Przedsiębiorczego Odkrywania) – w szczególności w zakresie współpracy, animowania partnerstw oraz 
wzmacniania oferty małopolskich IOB. 

Ponadto, działania zmierzające do prowadzenia transformacji energetycznej w regionie w pełni wpisują się 
w inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego, m.in. w zakresie następujących obszarów: 

 Nauki o życiu (life sciences):  
o 1. Aktywne i zdrowe życie, a w szczególności: 

 1.1.1. Metody i technologie służące promocji zdrowego trybu życia, w tym świadomego 
korzystania z zasobów środowiska. 

o Środowisko – środowiskowe czynniki zdrowia, a w szczególności: 
 1.8.1. Innowacyjne metody i narzędzia zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska 

naturalnego oraz zmniejszania ryzyka dla zdrowia i jakości życia wywołanego brakiem 
zrównoważenia w wyniku działalności człowieka. 

 1.8.2. Monitoring środowiska i jego rekultywacja – monitoring stanu środowiska (wody, 
powietrza, gleby) oraz metody i techniki rekultywacji środowiska dla poprawy jego stanu 
(z zastosowaniem m.in. rozwiązań katalitycznych, fotokatalitycznych, biokatalitycznych 
a także innych wykorzystujących czynniki i organizmy biologiczne). 

 1.8.5. Technologie rekultywacji gleb. 
 1.8.6. Metody, techniki i technologie służące ochronie środowiska i bioróżnorodności 

akwenów wodnych, terenów zielonych (parki i obszary zalesione) oraz gleb. 
o Biogospodarka, a w szczególności: 

 1.9.1. Biorafinerie i energia –u zyskiwanie bio-energii w oparciu o płynne i gazowe 
biopaliwa  nowej  generacji,  przetwarzanie  biomasy,  termicznej  konwersji biomasy, 
magazynowania ciepła. 

 1.9.2. Zrównoważone wykorzystanie zasobów i zagospodarowanie odpadów, w tym 
również pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 

 1.9.3. Pozyskiwanie i przetwarzanie surowców z materiału roślinnego (w tym biomasy 
odpadowej) oraz zwierzęcego, z przeznaczeniem dla przemysłu. 

 1.9.5. Biomateriały i technologie –w tym w szczególności technologie oparte na 
fizykochemicznych właściwościach cząsteczek organicznych. 

 Energia zrównoważona: 
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o Inteligentne sieci i magazynowanie, a w szczególności: 
 2.1.1. Inteligentne rozwiązania w sieciach elektroenergetycznych, ciepłowniczych 

i gazowych –smart grids i smart cities. 
 2.1.3. Implementacja ciepła systemowego dla mikroodbiorców. 
 2.1.4. Integracja miejskich systemów ciepłowniczych z rozproszonymi instalacjami 

OZE.  
 2.1.5. Rozwój technologii i technik budowy sieci energetycznych, w tym ciepłowniczych 

w trudnym terenie (w obszarach o gęstej zabudowie,  centrach miast, zabytkowych 
dzielnicach). 

 2.1.6. Innowacyjne metody magazynowania energii z wykorzystaniem różnych 
nośników. 

 2.1.7. Nowoczesne urządzenia zwiększające skuteczność magazynowania energii, 
w tym urządzeń nowej generacji. 

 2.1.8. Zarządzanie i integracja magazynów energii z siecią 
o Czyste technologie przetwarzania i konwersji paliw kopalnych, a w szczególności: 

 2.2.1. Czysty węgiel 
 2.2.2. Poprawa parametrów jakościowych paliw 
 2.2.3. Nowoczesne  technologie  pozyskiwania,  przetwórstwa i wykorzystywania 

surowców kopalnych oraz wytwarzanie ich substytutów. 
o Efektywność energetyczna. 
o Energia z odpadów oraz chemiczne nośniki energii. 
o Odnawialne źródła energii, a w szczególności: 

 2.5.1. Paliwa pochodzące z przetworzenia biomasy 
 2.5.2. Energia  wiatrowa:  innowacyjne,  wysokosprawne  technologie  wytwarzania 

energii elektrycznej z energii wiatru. 
 2.5.3. Energia słoneczna: innowacyjne technologie solarne umożliwiające wytwarzanie 

ciepła lub energii elektrycznej; poprawa sprawności wytwarzania energii i ciepła ze 
źródeł solarnych. 

 2.5.4. Energia wodna: innowacyjne technologie umożliwiających wykorzystywanie 
energii  wody; poprawa sprawności w układach konwersji energii wody na energię 
elektryczną. 

 2.5.5. Energia geotermalna: innowacyjne  technologie produkcji energii elektrycznej, 
ciepła i chłodu w oparciu o geotermię. 

o Energooszczędne inteligentne budynki i miasta. 
 Technologie informacyjne: 

o Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu 
i dystrybucji energii. 

o Nowoczesne technologie gospodarowania zasobami i surowcami naturalnymi oraz wytwarzanie 
ich substytutów 

 Chemia: 
o Chemia w energetyce. 
o Surowce naturalne. 

 Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych. 
 Elektrotechnika i przemysł maszynowy. 

 

7.3.3. Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego62 

Aby wzmocnić działania w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu w Małopolsce, w maju 2019 roku 
jego władze podjęły decyzję o przygotowaniu Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii (RPDKiE), 
wspierającego niskoemisyjną transformację regionu i mobilizującego fundusze publiczne i prywatne na tym 
obszarze. Nadrzędnym celem planu jest dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej i przyczynianie 
się do realizacji celów UE na 2030 roku. 

                                                           
62 Podrozdział przygotowany przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
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Małopolska jest pierwszym polskim regionem, który przyjął dedykowany plan w zakresie łagodzenia i adaptacji do 
zmian klimatu. Plan został przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego 18 lutego 2020 roku. Dokument 
został opracowany prze Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
Diagnoza stanu aktualnego na potrzeby Planu została przygotowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie. Założenie do Planu, jak również sam dokument podlegał konsultacjom przez środowisko naukowe, 
jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.  

Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii stanowi plan działań Zarządu Województwa Małopolskiego i obejmuje 
zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski oraz jego jednostki organizacyjne. Założone w Planie cele 
i działania są zgodne z obowiązującymi dokumentami strategicznymi na poziomie europejskim (Strategia 
UE do 2030 i 2050) i krajowym (Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, Polityka 
Energetyczna Polski do roku 2040). 

Regionalny Plan działań integruje najważniejsze obszary działań w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian 
klimatu, tj. sektor: energii, transportu, gospodarki (w tym przemysłu i gospodarki odpadami), budownictwo, 
rolnictwo, lasy i użytkowanie gruntów. Sektory te wynikają ze Strategii UE do 2050 roku, których celem jest 
redukcja emisji gazów cieplarnianych (o co najmniej 40%), wzrost wykorzystania OZE (do co najmniej 32% 
zużycia energii końcowej brutto) i poprawa efektywności energetycznej (o co najmniej 32,5%) do roku 2030. 

Osiągnięcie w Małopolsce celów UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności 
energetycznej i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii do roku 2030, oznacza (przy założeniu 
osiągniecia celów: 40% redukcji gazów cieplarnianych, 32% wzrostu wykorzystania OZE i 32,5 % poprawy 
efektywności energetycznej): 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 7 427 kt eq.CO2, 

 zwiększenie ilości wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych o 53 623 TJ (w 2030 produkcja energii 

finalnej z OZE powinna wynieść 62 432 TJ), 

 zmniejszenie zużycie energii pierwotnej o 2 518 ktoe (105 445 TJ) (w 2030 powinno się zużywać 5 230 

ktoe = 5,2 Mtoe pierwotnej=219 001 TJ). 

Główne kierunki działań długoterminowych w zakresie transformacji energetycznej małopolski zachodniej (zgodnie 
z Regionalnym Planem działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego) to min.:  

 redukcja emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, przy dążeniu 

do pełnej realizacji celu UE w ich zakresie do roku 2030;  

 zwiększenie dynamiki rozwoju instalacji OZE w latach 2020–2030 w zakresie produkcji ciepła i chłodu 

oraz energii elektrycznej, przy dążeniu do pełnej realizacji celu UE w ich zakresie do roku 2030; 

 wykorzystanie efektu synergii z istniejącymi programami modernizacji (w szczególności działaniami 

mającymi na celu zmniejszenie zużycia energii i zanieczyszczeń powietrza w sektorze mieszkalnictwa 

oraz budynków użyteczności publicznej); 

 poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków (trwałe zmniejszenie zapotrzebowania na 

energię), zaostrzenie standardów dla nowych budynków oraz budowa zintegrowanego i nowoczesnego 

sektora budowlanego, łączącego nowoczesne technologie budownictwa z instalacjami OZE (realizacja 

idei budynków niemal zeroenergetycznych po 2021 roku); 

 budowa zintegrowanego i nowoczesnego systemu transportowego, jako kluczowego ogniwa w budowaniu 

spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej województwa; 

 zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby i energię w produkcji oraz wzmocnienie gospodarki o obiegu 

zamkniętym (gospodarka cyrkularna); 

 racjonalna gospodarka wodna obejmująca wszystkie sektory; 

 racjonalna gospodarka odpadami (wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym). 

Przyjęty dokument stanowi podstawę i punkt wyjścia do dalszych strategicznych działań i programów 
ukierunkowanych na niskoemisyjną transformację regionu. 

W przyjętym dokumencie uwzględniono opracowanie programu sprawiedliwej transformacji regionów 
węglowych oraz wypracowanie koncepcji projektów pilotażowych w ramach pomocy technicznej ze strony 
Sekretariatu Platformy Regionów Węglowych w Transformacji (Platform for Coal Regions in Transition). Tym 



Materiał na potrzeby prac nad  
Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji w Małopolsce Zachodniej 

Strona 96 z 100 

samym założono, iż finansowanie wypracowanych projektów będzie możliwe ze środków Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji (Just Transition Fund).  

W Planie wskazano również, że niewykorzystany potencjał pod kątem rozwoju potencjalnych instalacji OZE 
stanowią obszary/powierzchnie zdegradowane (np. hałdy górnicze, nieużytki, nieczynne składowiska odpadów, 
tereny poprzemysłowe itp.). W tym celu konieczna jest inwentaryzacja powierzchni zdegradowanych do celów 
energetycznych, jako potencjalnych obszarów do zagospodarowania pod instalacje OZE (zwłaszcza w ramach 
wirtualnych elektrowni, spółdzielni energetycznych itp.). We współpracy z małopolskimi powiatami zostanie 
przeanalizowany i wskazany potencjał i lokalizacja powierzchni zdegradowanych na terenach poszczególnych 
gmin, które mogą zostać zagospodarowane do celów energetycznych. Wdrażanie tych i innych działań wskazanych 
w Planie realizowane będzie przez Województwo małopolskie w ramach realizacji projekt zintegrowanego LIFE-IP 
EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa 
małopolskiego”. Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2030 roku. we współpracy z 27 
partnerami, w tym: Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Województwem Śląskim, Akademią Górniczo-
Hutniczą, Europejskim Centrum Czystego Powietrza, miastami: Krakowem, Tarnowem i Nowmy Sączwm oraz 
18 powiatami, w tym 4 powiatami Małopolski Zachodniej: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim. 
Partnerami zagranicznymi projektu są Instytut ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu oraz Brandenburski 
Uniwersytet Techniczny w Cottbus. Całkowita wartość projektu to 16 407 518 EUR. Zaplanowane działania 
Projektu: 

 Przygotowanie scenariuszy działań klimatycznych dla Małopolski w perspektywie roku 2030 i 2050.  

 Mapy potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Małopolski i Śląska.  

 Doradcy ds. klimatu i środowiska w powiatach (w tym we wszystkich powiatach Małopolski Zachodniej). 

 Przygotowanie projektów inwestycyjnych do wsparcia w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 

(co najmniej 4 projektów pilotażowych w zakresie środowiskowo-energetycznym).  

 Szkolenia dla instalatorów odnawialnych źródeł energii, projektantów, nadzoru budowlanego i uczniów 

szkół technicznych. 

 Przygotowanie projektów pilotażowych w zakresie klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych, 

wirtualnych elektrowni, a także samowystarczalnych energetycznie/ zrównoważonych energetycznie 

obszarów/miast, itp. 

 Realizacja kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu.  

 Budowa współpracy na różnych szczeblach administracji oraz współpracy międzynarodowej.  

 

7.3.4. Program Ochrony Powietrza dla Województwa małopolskiego63 

W dniu 28 września 2020 roku Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił nowy program ochrony powietrza 
(POP) dla wszystkich stref województwa małopolskiego, tj. strefy Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów oraz 
strefy małopolskiej. Program powstał w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony 
Środowiska „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie małopolskim. Raport wojewódzki za rok 2018”. 

Dokument zawiera analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazuje działania naprawcze 
mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Integralną częścią POP są Plany Działań 
Krótkoterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych/docelowych, informowania społeczeństwa lub alarmowych w strefach województwa 
małopolskiego w danym roku kalendarzowym. 

Najważniejsze zapisy programu: 

 Wycofanie publicznych dotacji do kotłów węglowych już od 1 stycznia 2021 roku.  

 Skrócenie do 12 godzin maksymalnego czasu na przeprowadzenie przez gminę kontroli interwencyjnej 

w odpowiedzi na zgłoszenie np. spalania odpadów. 

                                                           
63 Podrozdział przygotowany przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
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 Otwarcie od stycznia 2021 w każdej gminie punktu dostępu do rządowego Programu Czyste Powietrze, 

oferującego dotacje do wymiany starych kotłów i pieców oraz powołanie najpóźniej do końca września 

2021 w każdej gminie ekodoradców, którzy będą pomagać i doradzać mieszkańcom w wymianie 

kotłów i pieców emitujących zanieczyszczenia. 

 Zwiększenie częstotliwości akcji informacyjnych na temat obowiązku wymiany do końca 2022 roku 

tzw. kopciuchów, czyli kotłów na węgiel i drewno emitujących duże ilości zanieczyszczeń. 

 Zakaz użytkowania kominków przy wysokich stężeniach pyłu, czyli przekroczeniu poziomu 

dopuszczalnego 50 ug/m3 średniodobowo, z wyłączeniem sytuacji, w których kominek nie stanowi 

jedynego źródła ciepła. 

Program, którego celem jest znacząca redukcja emisji pyłów zawieszonych w atmosferze do roku 2023 oraz 
benzo(a)pirenu do roku 2026, służy także lepszemu wdrożeniu rządowych instrumentów pomocowych, takich jak 
Czyste Powietrze czy Stop Smog. W pozyskaniu środków z tych i innym programów będą pomagać gminni 
ekodoradcy. Do zadań gmin będzie należało także przygotowanie spisu wszystkich źródeł ogrzewania. POP 
rekomenduje również przeznaczenie od roku 2021 co najmniej 1% dochodów własnych gmin na działania związane 
z ochroną powietrza, część tej sumy ma być wykorzystana w programach osłonowych dla mieszkańców, którym 
warunki finansowe nie pozwalają na dostosowanie pieca do wymogów uchwały antysmogowej. 

Istotnym elementem walki z zanieczyszczeniem powietrza są działania na rzecz ograniczenia emisji 
z transportu, zwłaszcza dwutlenku azotu, a także ograniczenie szkodliwej emisji, której źródłem jest 
przemysł. Mają temu służyć m.in. regularne kontrole działalności gospodarczej, istotny jest także powszechny 
dostęp do informacji - przekazywanie informacji o awariach przemysłowych skutkujących emisją zanieczyszczeń, 
informowanie o wydanych decyzjach, pozwoleniach na emisję zanieczyszczeń dla zakładów zlokalizowanych na 
terenie danej gminy. Planowane jest uruchomienie platformy internetowej, służącej monitorowaniu zanieczyszczeń 
z przemysłu, dedykowanej mieszkańcom i zakładom przemysłowym. 

W ramach niniejszego Programu ochrony powietrza w zakresie działań Zarządu i Sejmiku Województwa 
Małopolskiego wskazano do realizacji przygotowanie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, 
by umożliwić staranie się o środki w ramach FST dla Małopolski Zachodniej. 

 

7.3.5. Uchwała antysmogowa64 

Małopolska jako pierwszy region w Polsce ograniczyła wykorzystanie węgla do ogrzewania. Sejmik Województwa 
Małopolskiego w dniu 23 stycznia 2017 roku przyjął Uchwałę Nr XXXII/452/17 w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw (tzw. uchwałę antysmogową). Uchwała jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich na 
obszarze województwa małopolskiego (poza Krakowem). Dotyczy, zatem prywatnych budynków, jak również 
budynków gospodarczych, szklarni i tuneli foliowych, lokali usługowych, zakładów przemysłowych. 

Zgodnie z zapisami obowiązującej Uchwały antysmogowej: 

 Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz 
zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Ponadto, nie można też eksploatować 
nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż 
wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Przy budowie nowego domu lub 
zmianie obecnego kotła lub kominka, należy rozważyć wybór czystego lub niskoemisyjne ogrzewania (tj. 
m.in. podłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła, paneli 
fotowoltaicznych, itp.). 

 Dodatkowo do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają 
żadnych norm emisyjnych, a do końca 2026 roku także kotłów, które obecnie spełniają podstawowe 
wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Kotły spełniające 
wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, 
mogą być użytkowane do końca swojej żywotności. 

                                                           
64 Podrozdział przygotowany przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
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7.4. Spójność z innymi terytorialnymi strategiami i planami 

W zakresie spójności Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej z innymi 
strategiami terytorialnymi lub planami, o których mowa w art. 23 rozporządzenia UE (nowe RWP), na szczególne 
podkreślenie zasługuje planowany do sporządzenia w 2021 roku plan działań dla gmin zainteresowanych 
współpracą w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa, które zadeklarowały chęć realizacji 
wspólnych projektów w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. 

Ze względu na bardzo wczesny etap prac nad założeniami i zakresem współpracy, niemożliwe jest na tym etapie 
wskazywania spójności działań z TPST. Należy jednak podkreślić, że ze względu na planowane wsparcie tej 
inicjatywy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027, 
działania te będą komplementarne do zadań wyznaczonych w niniejszym dokumencie. 
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