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Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ( FST) w Polsce
Ogłoszenie przez rząd wzrostu i  podziału środków na regiony z FST 

• ( dane potwierdzone na Sejmowej Komisji ds. Sprawiedliwej Transformacji, I posiedzenie 22.1.21)

• Obecna wielkość FST 4,4 mld Euro ( było 3,5 mld Euro):

• 3,8 mld Euro dla Urzędów Marszałkowskich na TPST

• 0,6 mld Euro ( na projekty centralne?)

• Podział na regiony:

• śląskie (2 066 mld euro), 

• dolnośląskie (556 mln euro) 

• wielkopolskie (387 mln euro).

• łódzkie (344 mln euro), 

• lubelskie (248 mln euro), 

• małopolskie (247 mln euro), 



Inne fundusze na sprawiedliwą transformację 

• InwestEU ( prywatny sektor) – 1,8 mld Euro

• Kredyty EBI ( publiczny sektor) – 1,5 mld Euro

• FST mają być uzupełnianie z innych , większych środków ( Fundusze 
Spójności 21-27, Fundusz Odbudowy 21-25)

– ma to zostać wpisane do Umowy Partnerstwa miedzy Polską a UE



Społeczny TPST Subregionu Wałbrzyskiego
• Wysłanie projektu  Społecznego Planu Sprawiedliwej Transformacji 

(SPST)  do Urzędu Marszałkowskiego- połowa stycznia 2021

• 11 operacji ( kierunków) strategicznych Subregionu Wałbrzyskiego w 3 
kategoriach: społecznej, ekologicznej i gospodarczej

• W tym elektroprosumeryzm jako:

• 1. zasada i koncepcja horyzontalna 

• 2. zadanie dla sołectw i gmin- załącznik do SPST - opracowanie prof. 
Popczyka i dr Bodzka dla Subregionu 

( publikacja w Biuletynie PPTE2050, dodatku do  Energetyki 1/2021)



Przykładowe  inne operacje(kierunki) SPST:

• Kompetencje obywateli i samorządu

• Efektywność energetyczna – dekarbonizacja, pasywizacja budownictwa i 
elektryfikacja ciepłownictwa.

• Zdegradowane tereny poprzemysłowe, miejskie i ekosystemy-
rekultywacja, rewitalizacja.

• Przedsiębiorczość i czysta gospodarka.

• Elektroprosumeryzm obywatelski i samowystarczalny.



Co dalej z społecznym TPST?

• Społeczny wkład TPST wniesiony do Urzędu Marszałkowskiego- ( I.21)

• Czekamy na pracę – warsztaty z ekspertami i Urzędem- uwzględnienie  
dokumentu w TPST Województwa Dolnośląskiego, który skierowany 
zostanie do rządu 

• Ostateczny TPST dla D. Śląska ( Subregion Wałbrzyski oraz zgorzelecki-
jeleniogórski), przygotowuje i przedstawia rządowi Marszałek Woj. 
Dolnośląskiego - kwiecień 2021r ?

• Na wniosek Prezydenta Wałbrzycha Społeczny zespół nadal pracuje, 
doskonali Społeczny  TPST Subregionu, który ma stanowić samodzielny 
dokument



Problemy

• Deklaracja neutralności klimatycznej do 2050 r przez rząd Polski jako warunek 100 % 
środków z FST ( bez niej 50 %)

• Trzy województwa  ( łódzkie, lubelskie, małopolskie) plus  Turów ( region Bogatynia -
Zgorzelec) wyłączone z FST przez UE ( rząd z Marszałkami przygotowują  dla nichTPST)

• Spójność różnych strategii centralnych z TPST- jeden z warunków FST

( Umowa z górnikami zamknięcie kopalń 2049, projekt restrukturyzacji energetyki 
węglowej- utworzenie NABE zamknięcie elektrowni węglowych w 2037 r, PEP 2040, 
KPEiK, inne sektorowe…)

• Przeregulowenie energetyki oraz brak przepisów wspierających tworzenie rynków 
elektroprosumenckich np. zasady współdzielenia sieci  ( elementów prawa 
elektrycznego)



Dziękuje za uwagę!

Radosław Gawlik

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, TEPP

rgawlik@eko.org.pl


