
Formularz zgłaszania uwag do projektu dokumentu pn. „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych 

 ze spółek z udziałem Skarbu Państwa” 

Zgłaszający uwagę (nazwa 
instytucji, organizacji lub imię 
i nazwisko) 

Część, której dotyczy uwaga 
(proszę wskazać nr rozdziału lub 
wpisać Uwagi ogólne / Inne) 

Szczegółowe zagadnienie,  
którego dotyczy uwaga  

Treść uwagi lub proponowany zapis 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Zakończenie 
wielozakładowego sporu 
zbiorowego w GK PGE 

Warunkiem podstawowym udziału SRK BWB w procesie 
transformacji jest zawarcie w trybie art. 9 ustawy Kodeks pracy 
Porozumienia kończącego wielozakładowy spór zbiorowy w GK 
PGE, prowadzony przez KP-S GK PGE. Porozumienie będzie 
gwarancją realizacji zobowiązań Strony Pracodawców 
wynikających z dotychczas zawartych Porozumień zbiorowych ze 
Stroną Społeczną 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Umowa Społeczno-
Transformacyjna 

Proces wydzielenia aktywów węglowych może być realizowany 
jedynie w oparciu o uzgodnioną ze Stroną Społeczną „Umowę 
Społeczno-Transformacyjną”, której gwarantem będzie m. in. Rząd 
RP. Umowa obejmować i regulować będzie: tryb przejścia 
pracowników, status pracodawców, wszelkie zobowiązania i 
gwarancje wobec pracowników i organizacji związkowych, w tym 
okres obowiązywania gwarancji, bez możliwości ich 
wcześniejszego wypowiedzenia. 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Udzielenie gwarancji Na poziomie podmiotu skupiającego aktywa konwencjonalne: 
Zawarcie - wynegocjowanie i podpisanie Umowy Społecznej 
zawierającej miedzy innymi następujące postulaty: 
1. Obowiązywania ZUZP, PZUZP, porozumień zbiorowych oraz 

pozostałych aktów prawnych związanych ze stosunkiem pracy. 
2. Gwarancja zatrudnienia w skonsolidowanym podmiocie dla 

pracowników obecnie zatrudnionych, do czasu osiągnięcia 
uprawnień emerytalnych. 

3. Gwarancji corocznej indeksacji wynagrodzeń na poziomie nie 
mniejszym niż w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Udzielenie gwarancji 1. Udzielenie gwarancji pracy i wynagrodzenia na 
dotychczasowym poziomie u wszystkich Pracodawców; 

2. Utrzymanie i zabezpieczenie miejsc pracy w Oddziałach i 
Spółkach Zależnych / Nadzorowanych; 



3. Zabezpieczenie i zagwarantowanie utrzymania uzgodnionych 
poziomów etatyzacji 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Obowiązek 
uzgodnieniowy 

Wprowadzenie zapisów o konieczności uzgadniania przez 
Pracodawców ze Stroną Społeczną wszelkich zmian 
organizacyjnych mających wpływ na poziom zatrudnienia. 

SRK BWB Transformacja sektora 
elektroenergetycznego w 
Polsce. Wydzielenie 
wytwórczych aktywów 
węglowych ze spółek z 
udziałem SP 
 

Uwaga ogólna W dokumencie „Transformacja sektora elektroenergetycznego  

w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze 

spółek z udziałem Skarbu Państwa” podkreśla się ciągle, że 

bezpieczeństwo energetyczne Polski musi brać pod uwagę 

uwarunkowania regulujące min. Politykę energetyczno-

klimatyczną UE, działania na rzecz klimatu oraz integracje rynków 

energetycznych w regionach a nawet w UE. A na końcu wspomina 

się o bezpieczeństwie energetycznym kraju. SRK BWB stoi na 

stanowisku, że przede wszystkim musimy mówić  

o bezpieczeństwie energetycznym kraju, w rozumieniu Art. 5 

Konstytucji RP, jako o bezpieczeństwie obywateli, którego to 

bezpieczeństwa nasz kraj strzeże. To bezpieczeństwo jest celem 

nadrzędnym a uwzględnienie polityki energetyczno-klimatycznej 

UE pomimo istoty zagadnienia nie stanowi zagadnienia wyższej 

rangi niż Konstytucja RP. 

SRK BWB Pkt. 1.9. Znaczenie sektora  

energetycznego w 

zapewnieniu 

bezpieczeństwa 

energetycznego Polski. 

Uwaga ogólna W dokumencie, Ministerstwo Aktywów Państwowych napisało  

o rosnącym udziale OZE i wytwarzania energii pochodzących  

z źródeł alternatywnych, oraz o tym, że energia cieplna obecnie to 

ponad 80 % wytwarzanej mocy. Trzeba zaznaczyć, że wg PSE ok 

80-94% mocy pochodzi z energii cieplnej. Styczeń – luty 2021 

pokazał, że OZE nie poradziło sobie z planowanym 

zapotrzebowaniem energetycznym i jest w 100% uzależnione od 

natury na którą nie mamy wpływu. Dlatego dostępne źródła energii, 

które są zdefiniowane powinny stanowić zabezpieczenie energetyczne 

kraju, natomiast OZE do czasu wygenerowania alternatywnego źródła 

energii, typu np. jądrowa czy wodorowa lub magazynów energii, musi 

być uzupełnieniem, które należy rozwijać równolegle. 



SRK BWB Pkt. 3 Wsparcie  budowy 

nowych źródeł 

wytwórczych 

Uwaga ogólna Dokument Ministerstwa Aktywów Państwowych mówi, że 

długoterminowe zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 

możliwe jest przy inwestowaniu przede wszystkim w OZE oraz 

stabilne źródła gazowe. SRK BWB stoi na stanowisku, że równie 

intensywnie trzeba inwestować w obecną energie cieplną, która 

istnieje, tak aby była jak najmniej emisyjna. Rozwijać należy 

technologie pozwalające na obniżanie lub redukcję emisyjności 

źródeł opartych na paliwach kopalnych. 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Źródła finansowania W dokumencie brak dostatecznie sprecyzowanych informacji  

o źródłach finansowania: 

- nabycia aktywów węglowych przez Skarb Państwa, 

- funkcjonowania NABE. 

SRK BWB Pkt.4. Kluczowe założenia i 

cele modelu transformacji. 

Dotyczy sposobu 

działania NABE: 

Nie należy wyłączać z aktywów przenoszonych do 

projektowanego NABE elektrowni i bloków gazowych. Nie ma 

uzasadnienia do pozostawiania w spółkach energetycznych 

bloków gazowych, które przecież są również emisyjne. 

Uzasadnione jest również to, żeby nowe bloki gazowe w 

lokalizacjach gdzie znajdują się bloki węglowe były traktowane wg 

zasady „nierozerwalności kompleksów energetycznych”. 

Dodatkowo bloki gazowe w nowym NABE będą generowały 

przychody i powodowały większe możliwości kształtowania 

dyspozycyjności jednostek węglowych. 

Ponadto projekt NABE zakłada, że infrastruktura, na której 

planowana jest budowa nowych źródeł energii będzie 

przekazywana poza NABE. Na przykład farma fotowoltaiczna na 

zwałowisku P/Szczerców. Dlaczego to nie może wspierać i 

generować zysków NABE, tylko trzeba to przekazać do PGE. 

 

 



SRK BWB Pkt.4. Kluczowe założenia i 

cele modelu transformacji. 

Dotyczy sposobu 

działania NABE: 

W przyszłym NABE zgodnie z głównym założeniem projektu 

„Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. 

Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z 

udziałem Skarbu Państwa”, koniecznym jest posiadanie 

wszystkich funkcji, w tym również takich, które spółki wydzieliły do 

CUW-ów. NABE musi funkcjonować z własnymi zasobami w 

obszarach: remontowym, wydobywania i przeróbki kamienia 

wapiennego, administracji, finansowym, rachunkowym, 

kontrolingowym, HR, IT, zakupów, tradingu, prawnym, itp. 

Przykładem jest kamień wapienny, który po przerobieniu nadaje 

się do instalacji odsiarczania siarki czy też do celów drogowych. 

Wydzielenie tego na zewnątrz nie przyniesie zysku dla NABE, 

wręcz może zdestabilizować wydobycie węgla oraz proces 

odsiarczania spalin, do którego niezbędne jest pozbycie się 

kamienia wapiennego jako nadkładu. Przykładem też są usługi 

prawne. 

SRK BWB Pkt.4. Kluczowe założenia i 

cele modelu transformacji. 

Dotyczy najważniejszych 

założeń procesu oraz 

głównych założeń 

reorganizacji 

wewnętrznej koncernów 

energetycznych. 

Wg dokumentu NABE będzie prowadziło jedynie inwestycje 

utrzymaniowe i modernizacyjne, niezbędne do utrzymania 

sprawności eksploatowanych bloków. SRK BWB stanowczo stoi 

na stanowisku, że ze względu na długi czas przyszłego 

funkcjonowania NABE, podmiot ten musi wdrażać, rozwijać i 

stosować nowe technologie, które pozwolą na dostosowywanie 

norm emisji w podległych sobie jednostkach, w tym ewentualne 

zastępowanie bloków węglowych nowymi nisko i zeroemisyjnymi 

jednostkami w celu budowania niezależności energetycznej 

Polski. Należy określić (podobnie jak w Umowie Społecznej na 

Śląsku): kierunki działań inwestycyjnych, nakłady i harmonogram 

lokalizacyjny dla nowych inwestycji. 

 

 



SRK BWB s. 30 Transformacja 
sektora 
elektroenergetycznego w 
Polsce. Wydzielenie 
wytwórczych aktywów 
węglowych ze spółek z 
udziałem SP 
 

Doprecyzowanie treści 
 

„NABE będzie w pełni niezależny od dotychczasowych właścicieli” 
 
Brakuje informacji odnośnie aktualnie wiążących umów, ze 
spółkami serwisowymi, które nie będą wchodzić do NABE, a 
pozostaną Spółkami córkami  Właściciela oraz sposobu ich 
zakończenia. 

SRK BWB s. 30 Transformacja sektora 
elektroenergetycznego w 
Polsce. Wydzielenie 
wytwórczych aktywów 
węglowych ze spółek z 
udziałem SP 
 

 
Uzupełnienie treści 
 
 

„NABE będzie podmiotem w pełni samowystarczalnym, tj. będzie  
stanie zapewnić sobie wszystkie niezbędne do niezakłóconego 
działania funkcje wewnętrzne i zewnętrzne, tj. HR, IT, zakupy, 
trading”. 
 
Należy rozszerzyć ww. zakres o: FK, administrację, audyt,  
podatki, transport i logistykę, bezpieczeństwo, obsługę prawną, 
obsługę Ubocznych Produktów Spalania. 

SRK BWB s. 30 Transformacja 
sektora 
elektroenergetycznego w 
Polsce. Wydzielenie 
wytwórczych aktywów 
węglowych ze spółek z 
udziałem SP 
 

 
Uzupełnienie treści 
 
 

„NABE będzie gwarantem bezpiecznej i zrównoważonej 
transformacji ze względu na dostarczanie mocy niezbędnej do 
bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego” 
 
Należy wyposażyć NABE w kompetencje umożliwiające stabilną 
produkcję posiadanymi jednostkami wytwórczymi. Należy również 
zaprojektować publiczny mechanizm gwarantujący właściwy 
portfel zamówienia na moc wytworzoną przez NABE. 

SRK BWB s. 32 Transformacja 
sektora 
elektroenergetycznego w 
Polsce. Wydzielenie 
wytwórczych aktywów 
węglowych ze spółek z 
udziałem SP 

Uzupełnienie treści „Transformacja będzie miała istotny wpływ na rozwój społeczno-
gospodarczy regionów, w których zlokalizowane są elektrownie 
zasilane węglem brunatnym i kamiennym”. 

 
Mając na uwadze brak jednoznacznego stanowiska w przedmiocie 
wsparcia regionu bełchatowskiego oraz turoszowskiego środkami 
ze sprawiedliwej transformacji, niezbędne jest dopracowanie 
szczegółów ekonomiczno-społeczno-gospodarczych, celem 
uniknięcia wykluczenia ww. regionów z transformacji 
energetycznej. 
 



 

SRK BWB s. 32 Transformacja 
sektora 
elektroenergetycznego w 
Polsce. Wydzielenie 
wytwórczych aktywów 
węglowych ze spółek z 
udziałem SP 

Uzupełnienie treści Dla szeroko rozumianego regionu bełchatowskiego oraz 
turoszowskiego istotne jest aby zostały zabezpieczone firmy, 
pracownicy oraz samorządy silnie związane z dotychczas 
funkcjonującą strukturą. Konsultacje nie są prowadzone na 
wystarczająco szeroką skalę, zgodnie z dotychczasowymi 
zapowiedziami. Ma to przełożenie również na firmy kooperujące z 
dotychczasowymi podmiotami oraz ich pracowników, czy rodziny.  
 

 s. 32 pkt 7 Transformacja 
sektora 
elektroenergetycznego w 
Polsce. Wydzielenie 
wytwórczych aktywów 
węglowych ze spółek z 
udziałem SP 

Spójność społeczno-
gospodarcza 

SRK BWB stoi na stanowisku, że założenia przedmiotowego 
projektu, praktycznie nie dotykają zagadnień związanych  
z relacjami ze społeczeństwem lokalnym regionów dotkniętych 
zmianami. Część poświęcona spójności społeczno-gospodarczej 
jest zaprezentowana w sposób ogólnikowy, pomimo tego, że jest 
to niewątpliwie jeden z kluczowych celów i wyzwań procesu 
sprawiedliwej transformacji. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Zawarcie porozumienia 
wstępnego  

Na poziomie obecnych grup energetycznych: Zawarcie wstępnego 

porozumienia w związku z transformacją zawierającego postulaty 

związkowe, ustalenie limitu kosztów pokrycia przez pracodawców 

doradztwa prawnego oraz określenie sposobu jego wyboru dla 

strony społecznej.   

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne 1. Raport 
planowanych odejść z 
kopalń w związku z 
osiągnięciem wieku 
emerytalnego; 
2. Jednorodne 
zasady ustalenia prawa 
do emerytury górniczej. 

1. Należy przygotować i przedłożyć stronie społecznej raport 
planowanych odejść z kopalń w związku z osiągnięciem 
ustawowego wieku emerytalnego w perspektywie najbliższych 
10 lat (z podziałem na poszczególne piony/podpiony, komórki 
organizacyjne, kobiety, mężczyźni) oraz możliwych odejść w 
związku z nabyciem uprawnień emerytalnych z tytułu pracy 
górniczej / warunków szkodliwych. 

 
2. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w ciągu pierwszego 

kwartału 2021r. powinna uzgodnić z: 

 Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

 Ministerstwem Aktywów Państwowych, 



 Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 

 Stroną Społeczną Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla 
Brunatnego 

jednorodne zasady ustalenia prawa do emerytury górniczej. 
Uzgodnienie takie pozwoli organom rentowym Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych właściwie interpretować dokumentację 
pracowników przygotowaną przez Pracodawców KWBB i KWBT, 
jak również właściwie zdefiniować dane stanowisko pracy, 
zarówno do pracy górniczej czy do pracy górniczej kwalifikowanej. 
Uzgodnienie wraz z zestawieniem ust. 1 doprowadzi do 
koniecznego opracowania, w perspektywie  
m. in. 2-/ 5-/ 10-letniej, chronologicznego zestawienia koniecznych 
uzupełnień, wraz z założeniem koniecznego przyspieszenia w 
procesie rekrutacji ze względu na czas niezbędny w celu 
przekazania kompetencji. 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Rozwiązania legislacyjne Uprzednie zapewnienie rozwiązań legislacyjnych oraz podpisania 
czterostronnego Paktu Społecznego, gdzie Stronami będą: Strona 
Rządowa, struktury samorządowe, PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A., PGE GiEK S.A. oraz Związki Zawodowe 
działające w PGE GiEK S.A., na zasadach oraz w standardzie 
rozwiązań zabezpieczeń pracowniczych obowiązujących w 
największych krajach Unii Europejskiej, a w zakresie rozwiązań 
legislacyjnych – tożsamych z rozwiązaniami proponowanymi dla 
pracowników górnictwa węgla kamiennego, w tym wynikających z 
ustawy o emeryturach górniczych. 
 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Osłony pracownicze W razie konieczności ograniczania działalności, po uprzednim 
otrzymaniu zgody Strony Społecznej w tym zakresie, 
wprowadzenie osłon pracowniczych np. „odszkodowania-
emerytury” transformacyjnej gwarantującej uzyskiwanie dochodów 
z tytułu utraty miejsca pracy do czasu osiągnięcia wieku 
emerytalnego w czasie, którego będą pokrywane składki na 
ubezpieczenia społeczne oraz programy emerytalne. 
 



SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Osłony pracownicze Ustawowo zagwarantować wcześniejsze emerytury dla 
pracowników znajdujących się w wieku przedemerytalnym w 
przypadku likwidacji miejsc pracy (np. wzór niemiecki).  
 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Status Pracodawców  
w rozumieniu przepisu 
art. 3 ustawy Kodeks 
pracy 

Utrzymanie przez dotychczasowych Pracodawców statusu 
Pracodawców w rozumieniu przepisu art. 3 ustawy Kodeks pracy, 
obejmującego m.in. sferę indywidualnego i zbiorowego prawa 
pracy. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Brak wydzielania do 
innych podmiotów funkcji, 
podfunkcji oraz 
kompetencji Centrali 
Spółki oraz Oddziałów 
KWBB oraz KWBT 

Przyjęcie założenia i zagwarantowanie, że wszelkie funkcje, 
podfunkcje oraz kompetencje będące aktualnie podstawą 
funkcjonowania Centrali Spółki oraz Oddziałów KWBB, KWBT, nie 
będą podlegały wydzieleniu lub przekazaniu do innych podmiotów 
bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Dotyczy to 
wszystkich funkcji i podfunkcji przypisanych do procesów: 
podstawowego, wsparcia i administracji. 
 

SRK BWB  Uwagi ogólne / Inne Dialog społeczny  Postulujemy zagwarantowanie, utrzymanie i rozwijanie dialogu 
społecznego w NABE, w dotychczas funkcjonującej formule, m. in. 
poprzez implementowanie porozumień w sprawie zasad 
współpracy partnerów społecznych oraz utrzymanie społecznych 
rad konsultacyjnych, w tym Społecznej Rady Konsultacyjnej 
Branży Węgla Brunatnego, wraz z zapewnieniem niezbędnego 
finansowania na dotychczasowym poziomie. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Plan działania 
kompleksów Bełchatów i 
Turów 

Zawarcie dokumentu, zawierającego zobowiązanie i gwarancje 
Rządu RP oraz organów korporacyjnych biorących udział w 
procesie transformacji, określającego Plan działania kompleksów 
Bełchatów i Turów. 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne 1. Plan transformacji 
regionów 
bełchatowskiego oraz 
turoszowskiego – 
obligatoryjne założenia ; 

Wprowadzenie do: 
1. Planów transformacji Regionów bełchatowskiego i 

turoszowskiego, 
2. Planów działania kompleksów Bełchatów i Turów, 
obligatoryjnego założenia dotyczącego wyeksploatowania całości 



2. Plan działania 
kompleksów Bełchatów 
oraz Turów – 
obligatoryjne założenia. 

zasobów ze złóż. 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Tzw. Mapa drogowa 
dalszego funkcjonowania 
kompleksów Bełchatów 
oraz Turów 

Przedstawienie determinantów dalszego funkcjonowania 
kompleksów energetycznych w Bełchatowie i Turowie – mapa 
drogowa ilości wydobywanego węgla brunatnego, ilości spalanego 
węgla w poszczególnych blokach i zastępowania starych bloków 
nowymi, dla których możliwe będzie zastosowane nowe paliwo 
(gaz, paliwo jądrowe). 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Brak zgody na 
pozostawienie 
niewyeksploatowanych 
złóż węgla brunatnego. 

Strona Społeczna nie wyraża zgody na analizowanie wariantów, 
które przewidują pozostawienie niewyeksploatowanych złóż węgla 
brunatnego, które są aktualnie w trakcie eksploatacji. Polskiej 
gospodarki nie stać na marnotrawstwo w postaci zasypania (lub 
zalania) niewykorzystanych gospodarczo złóż węgla brunatnego. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Wieloletnia prognoza 
inwestycyjna – KWBB i 
KWBT 

Przygotowanie wieloletniej prognozy inwestycyjnej dotyczącej 
utrzymania i modernizacji głównych składników majątkowych 
KWBB i KWBT. Prognoza ta powinna być wynikową scenariuszy 
funkcjonowania kompleksów przy założonych poziomach 
wydobycia oraz całkowitego wyeksploatowania złóż. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Stabilność systemu i 
bezpieczeństwa 
energetycznego RP 

Plany inwestycyjne powinny umożliwiać kompleksom 
natychmiastowe zwiększenie mocy produkcyjnej o ustalony 
poziom np. 25% (wytwarzania energii / wydobycia węgla) przy 
zapewnieniu sprawności parku maszynowego, bezpieczeństwa 
powszechnego i pracowników. Takie założenie powinno wynikać z 
potrzeby zapewnienia stabilności systemu i bezpieczeństwa 
energetycznego RP. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Zlecanie prac do spółek 
spoza GK 

Ograniczenie do minimum zlecania prac do spółek spoza grupy 
kapitałowej (lub później NABE). 
 
 



SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Przeprowadzenie 
rekultywacji – analiza 
finansowa 

Dokonanie analizy wielkości nakładów finansowych niezbędnych 
do przeprowadzenia procesu rekultywacji oraz zabezpieczenie 
tych środków 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Skutki wdrażania Planu 
Transformacji 
Energetycznej dla 
pracowników - analiza 

W związku z realizacją Planu Transformacji Energetycznej 
wnosimy o wyliczenie skutków wdrażania tego Planu dla 
pracowników podmiotu skupiającego aktywa konwencjonalne. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Proces rekultywacji i 
likwidacji – założenia 

Przyjęcie założenia, że procesy rekultywacji, demontaży/likwidacji 
i zabezpieczenia infrastruktury, będą wykonywane zasobami 
Kompleksów Bełchatów i Turów (Oddziały, Spółki zależne). 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Koncesja – złoże 
„Złoczew” 

Uzyskanie koncesji na eksploatację węgla brunatnego ze złoża 
„Złoczew” oraz przedstawienie rekomendacji do planu 
transformacji o zabezpieczeniu złoża i ujęciu w PEP złoża 
Złoczew, jako „strategicznej rezerwy energetycznej” RP. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Gwarancja zbytu energii 
elektrycznej wytwarzanej 

Gwarancja zbytu energii elektrycznej wytwarzanej przez 
Elektrownię Bełchatów i Turów, do wyczerpania złóż węgla 
brunatnego w oddziałach KWBB oraz KWBT 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Plan transformacji 
Regionów 
bełchatowskiego oraz 
turoszowskiego 

Przedstawienie projektu dokumentu, zawierającego zobowiązanie 
i gwarancje Rządu RP oraz organów korporacyjnych biorących 
udział w procesie transformacji, określającego Plan transformacji 
Regionów bełchatowskiego i turoszowskiego. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Centrum kompetencji 
OZE 

Przyjęcie w wytycznych Planu transformacji, że proces dotyczący 
regionu „bełchatowskiego” oraz „turoszowskiego” będzie 
obejmował utworzenie na terenach zaplecza KWBB / ELB oraz 
KWBT/ELT „Centrów kompetencji OZE”. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Centra kompetencyjne 
OZE 

„Centra kompetencyjne OZE” powinny uzyskać „know-how”, 
zasoby i gwarancje uczestnictwa w projektach GK PGE 
dotyczących: turbin wiatrowych w tym również farm morskich 
(eksploatacja, diagnostyka, remonty), farm fotowoltaicznych 



(projektowanie, montaż, utrzymanie), kompetencje szkoleniowe z 
zakresu OZE oraz nowoczesnego budownictwa pasywnego. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Utworzenie nowych 
miejsc pracy w parytecie 
1:1, z uwzględnieniem 
podobnych warunków 
pracy i płacy 

Określenie w oparciu o przyjęte scenariusze funkcjonowania KWB 
i KWT, poziomu „ubytków” miejsc pracy w rejonie „bełchatowskim” 
i „turoszowskim” oraz przyjęcie w Planie transformacji gwarancji 
utworzenia min. jednego nowego miejsca pracy (o podobnych 
warunkach pracy i płacy), które zastąpi planowane likwidowane 
miejsce pracy w Kompleksach Bełchatów i Turów. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Program 
przekwalifikowania 

Opracowanie programu przekwalifikowania – tworzenia nowych 
miejsc pracy oraz pomocy do zmiany miejsca zamieszkania dla 
pracowników, którzy nie będą się kwalifikować do nabycia 
wcześniejszych świadczeń emerytalnych.  
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne PDO Opracowanie Programu Dobrowolnych Odejść (PDO ) w 
uzgodnieniu ze Stroną Społeczną. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Scenariusze 
funkcjonowania 
kompleksów Bełchatów i 
Turów, w korelacji z 
poziomem niezbędnego 
zatrudnienia 

Przygotowanie i przedstawienie scenariuszy funkcjonowania 
kompleksów Bełchatów i Turów z ujęciem technicznym (prognoza 
poziomów wydobycia węgla/produkcji energii, prognoza terminów 
wyłączania bloków energetycznych) w korelacji z poziomem 
niezbędnego zatrudnienia: w Centrali, Oddziałach KWB, KWT  
oraz spółkach nadzorowanych. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury 

Zagwarantowanie możliwości wykorzystania istniejącej 
infrastruktury do budowy procesów produkcji armatury 
przemysłowej wykorzystywanej w procesach produkcji energii (np. 
energetyka atomowa). 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Realizacja inwestycji 
budowy elektrowni 
atomowej 

Zagwarantowanie realizacji inwestycji – budowy elektrowni 
atomowych na terenach likwidowanych jednostek węglowych. 
 
 
 



SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Rozwój infrastruktury 
drogowej – komunikacja 
mieszkańców 

Przeznaczenie środków pochodzących z „funduszu transformacji” 
na rozwój infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej 
(kolejowej) usprawniający komunikację mieszkańców regionu z 
innymi miastami. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Rozwój infrastruktury 
drogowej – produkcja 

Przeznaczenie środków pochodzących z „funduszu transformacji” 
na rozwój infrastruktury drogowej ułatwiający transport materiałów 
wytwarzanych w procesie produkcji. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Utrzymanie poziomu 
dotychczasowej etatyzacji 
do czasu 
zabezpieczenia/utworzeni
a nowych miejsc pracy 

Plan transformacji musi zawierać założenie utrzymywania 
uzgodnionych ze stroną społeczną poziomów zatrudnienia w 
kompleksach, do chwili zabezpieczenia nowych miejsc pracy w 
regionach. Poziomem bazowym powinno być średnioroczne 
zatrudnienie w kompleksach Bełchatów i Turów w 2020r. (Oddziały 
i Spółki nadzorowane). 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Przejęcie pracowników 
ze spółek 
nadzorowanych przez 
PGE GiEK S. A.  

W sytuacji ograniczania zakresu realizowanych prac w Spółkach 
nadzorowanych przez PGE GiEK S.A., prowadzące finalnie do 
zmniejszenia zatrudnienia, niezbędnym rozwiązaniem jest 
„przesuwanie” pracowników ze spółek (z właściwym 
przygotowaniem zawodowym i kwalifikacjami, niewymagających 
kosztownego procesu adaptacji i przeszkolenia) do pracy w 
kopalniach i elektrowniach. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Praktyka zatrudniania 
pracowników spoza GK 

Zaprzestanie zatrudniania pracowników z zewnątrz 
 (niejednokrotnie na stanowiska administracyjne, umysłowe, 
bardzo dobrze płatne). 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Realizacja konstrukcji 
stalowych przez Spółkę 
RAMB 

1. Zabezpieczenie, w procesie realizacji inwestycji „Offshore” 
prowadzonych przez GK PGE, portfela zamówień na 
wykonawstwo konstrukcji stalowych wież wiatraków (lub 
koniecznego otoczenia technicznego). Portfel zamówień 
powinien wynosić ok. 500÷1000 ton konstrukcji miesięcznie w 
okresie realizacji inwestycji Baltica 2, Baltica 3, Baltica 1. 

 



2. Realizacja zamówień powinna zostać powierzona Spółce 
RAMB jako spółce wiodącej w zakresie wykonawstwa 
konstrukcji stalowej. Spółka RAMB powinna niezwłocznie ująć 
zagadnienie nabycie właściwych kompetencji oraz 
wykonawstwo konstrukcji masztów siłowni wiatrowych jako 
misję firmy. 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Sponsoring klubów 
sportowych 

Utrzymanie sponsoringu bełchatowskich i turoszowskich klubów 
sportowych na dotychczasowym poziomie 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Rekompensaty JST Zapewnienie rekompensat jednostkom samorządu terytorialnego z 
tytułu utraty przychodów z podatków związanych z likwidacją lub 
ograniczaniem działalności oddziałów i spółek zależnych, 
zmniejszeniem dochodów np. z podatków np. PIT i CIT. 
 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Brak informacji o stanie 
sieci przesyłowych 

Treść dokumentu nie odnosi się do stanu sieci przesyłowych, które 

mogą decydować o możliwościach pokrycia zapotrzebowania na 

energię elektryczną, w sytuacjach awaryjnych oraz dużych 

potrzebach importowych. 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Brak informacji o 
siedzibie NABE 

W treści dokumentu brak stwierdzenia, że NABE jako podmiot 

tworzony przez PGE GiEK S.A. będzie miało siedzibę w 

Bełchatowie. SRK BWB stoi na stanowisku, że ze względu na 

zasoby materialne i ludzkie, siedziba przyszłej NABE musi być 

zlokalizowana w Bełchatowie. 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Brak kwestii odnoszących 
się do dotychczas 
współpracujących firm 
zewnętrznych 

W dokumencie brakuje informacji jak powstanie NABE wpłynie, na 

dotychczas współpracujące ze spółkami firmy zewnętrzne – czy 

ten aspekt został wzięty pod uwagę i jeśli tak to gdzie znajdują się 

uszczegółowienia w treści dokumentu. 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Kadra sektora energetyki 
węglowej 

Kadra sektora energetyki węglowej – brak szczegółów 

dotyczących alternatywnych miejsc pracy dla pracowników 

dotychczas związanych z energetyką opartą na węglu. 

 



 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Ryzyka dotyczące 
pomocy publicznej  

Uszczegółowienie ewentualnych ryzyk dotyczących pomocy 

publicznej w związku z planowaną restrukturyzacją. 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Wyeksploatowania 
wszystkich zasobów 
węgla brunatnego 

Ze względu na nieobjęcie Funduszem Sprawiedliwej Transformacji 

regionu bełchatowskiego oraz turoszowskiego, pomimo 

„uzależnienia” od węgla ww. regionów, przyszłe NABE  

w założeniach działalności powinno zawrzeć obligatoryjny cel 

wyeksploatowania wszystkich zasobów węgla brunatnego w KWB 

Bełchatów oraz KWB TURÓW, w tym również uruchomienie 

odkrywki „Złoczew” (z ewentualnym wdrożeniem i rozwojem 

technologii zgazowania węgla), jako podstawę w zapewnieniu 

bezpieczeństwa energetycznego Polski w okresie transformacji.  

SRK BWB  Uwagi ogólne / Inne Uzupełnienie mocy Planowane jest wprowadzenie mechanizmu funkcjonującego po  

1 lipca 2025 r., który umożliwi stopniowe odstawianie jednostek 

węglowych, z uwzględnieniem konieczności utrzymania 

niezbędnych rezerw mocy do czasu wprowadzenia do Krajowego 

Systemu Energetycznego nowych nisko- i zeroemisyjnych źródeł 

wytwórczych zdolnych do jego zbilansowania, oraz zapobieżenie 

szokowi podażowemu związanego z odstawianiem dużej liczby 

jednostek węglowych w krótkim czasie. Szczegółowe rozwiązania 

dotyczące mechanizmu będą przedmiotem oddzielnych regulacji. 

Ze względu na ograniczenia wynikające z europejskich przepisów 

dotyczących funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii 

Europejskiej będą musiały zostać zatwierdzone przez Komisję 

Europejską. 

Czy jest już znane alternatywne rozwiązanie w przypadku braku 

akceptacji Komisji Europejskiej, celem uniknięcia uzupełnień 

energii elektrycznej wyłącznie z importu. 

 

 

 



SRK BWB s. 27 pkt 2 Transformacja 
sektora 
elektroenergetycznego w 
Polsce. Wydzielenie 
wytwórczych aktywów 
węglowych ze spółek z 
udziałem SP 

Oddzielne regulacje  
i programy 

Rząd dołoży wszelkich starań, aby proces transformacji 

elektroenergetycznej w Polsce, zapewniający bezpieczeństwo 

energetyczne kraju, był sprawiedliwy społecznie, a do 

pracowników i regionów nim objętych popłynęło niezbędne 

wsparcie. Szczegółowe rozwiązania staną się przedmiotem 

oddzielnych regulacji i programów, których celem będzie 

sprawiedliwy podział kosztów i ochrona najbardziej wrażliwych 

grup społecznych.  

Jakie są ww. planowane rozwiązania. Czy będą powstawać 

dopiero w trakcie procesu likwidacji poszczególnych podmiotów 

systemu elektroenergetycznego. 

SRK BWB Uwagi ogólne / Inne Proces konsultacji Zarówno w pkt. 8 - dotyczącym monitorowania realizacji programu 

rządowego, jak i pkt. 10 – dotyczącym harmonogramu realizacji 

najważniejszych działań przy tworzeniu NABE, nie uwzględniono 

udziału strony pracowników, czy też strony samorządowej, które w 

bezwzględny sposób powinny mieć swój zagwarantowany udział  

w tych procesach. 

 

Z upoważnienia SRK BWB 
 

Waldemar Lutkowski 
Przewodniczący SRK BWB 

 

 
 
Podanie danych osobowych w procesie konsultacji społecznych jest dobrowolne.Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby analizy uwag i wniosków w konsultacjach społecznych. 
Podanie danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu e-mail) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą można cofnąć w każdym momencie, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Przekazanie uwag jest równoznaczne z zapoznaniem się z klauzulą informacyjną RODO zamieszoną w zakładce „Aktualności” na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych i 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
_________________________________________________________________________ 
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