
 
 

Działania podejmowane przez Związki Zawodowe PAK KWB KONIN S.A.   w celu 
pozyskania funduszy Unijnych w ramach tzw. „Platformy Węglowej” 

 
FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI dla WIELKOPLSKI WSCHODNIEJ 

 
Nie da się ukryć, że: ogłoszona i przyjęta przez Rząd RP Polityka Energetyczna 

Państwa do roku 2040, szybko i znacząco wzrastająca cena emisji CO2 a także nasze 
własne problemy, stwarzają realne zagrożenia dla naszych miejsc pracy, dla naszej 
dalszej działalności do 2025 lub nawet do 2030 roku. 

 
Należy zatem przypomnieć działania związków zawodowych działających w Grupie 

Kapitałowej ZE PAK S.A., w tym szczególnie związków trwale związanych z PAK KWB KONIN, PAK 
KWB ADAMÓW oraz PAK GÓRNICTWO jakie zostały podjęte w ostatnich, blisko trzech latach. 
Nadmienić należy, że pierwsze rozmowy w sprawach dotyczących sprawiedliwej transformacji 
Wielkopolski Wschodniej rozpoczęliśmy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego już w miesiącu wrześniu 2018 roku. Dostrzegliśmy bowiem opór rządzących w 
kwestiach związanych z otrzymaniem decyzji środowiskowej dla nowej odkrywki Ościsłowo. 
Ponadto tematykę pomocy finansowej dla ewentualnie zwalnianych z naszego sektora 
wydobywczego wpisaliśmy dodatkowo w postulaty prowadzonego sporu zbiorowego z Kopalnią 
Konin. 

 
Koncentracja naszych działań związanych z tworzeniem projektu zagadnień jakiem powinny 

znaleźć swoje miejsce w rozpoczynających się rozmowach na szczeblu zarówno lokalnym, 
wojewódzkim a nade wszystko na szczeblu Unii Europejskiej rozpoczęła się w maju 2019 roku. 
Związki zawodowe przygotowały wówczas projekt zakresu pomocy finansowej, która mieściłaby się 
w unijnych normatywach co w ostatecznym założeniu byłoby znakomitym rozwiązaniem 
pomocowym w ramach wprowadzanego na lata 2021 – 2027 Funduszem Sprawiedliwej 
Transformacji finansowanym przez wspólnotę europejską. 

 
Zatem: projekt zakresu pomocowego z FST UE został zaprezentowany przez przedstawicieli 

związków zawodowych na posiedzeniu Komisji UE w lipcu 2019 roku. W tym dokumencie głównym 
celem było też zwrócenie uwagi przez Komisję Europejską na region Konińsko-Turkowski w 
Wielkopolsce Wschodniej i możliwości uzyskania pomocy zarówno od Rządu RP – choć głównie z UE 
– dla przemian jakie zachodzić będą na tym terenie; od maja 2019 roku uczestniczymy czynnie we 
wszelkich formach aktywności Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie w zakresie pozyskania 
funduszy wynikających z FST dla naszego regionu. Odbyliśmy kilkanaście spotkań z osobami 
odpowiedzialnymi za opracowanie stosownych dokumentów jak i projektów jakie były i dalej będą 
niezbędne do przedłożenia urzędnikom unijnym w celu pozyskania znaczących środków 
finansowych z zakresu pomocy związanej z transformacją; na bieżąco przedkładamy tę 
problematykę w czasie posiedzeń naszych Central Związkowych. W marcu 2020 roku temat ten 
szeroko prezentowaliśmy podczas ostatniego, przed przerwą związaną z COVID-19, posiedzenia 
Zespołu Trójstronnego ds. Węgla Brunatnego; aktywnie uczestniczymy w rozmowach z Zarządami 
Spółek oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. Ostatnie rozmowy   w tej sprawie 
prowadzone były z udziałem właściciela, Pana Zygmunta Solorza w dniu 8 lutego br.   Aktywnie 
uczestniczymy w spotkaniach (forma wideokonferencji) organizowanych przez Komisję Sejmową ds. 
FST dla Wielkopolski Wschodniej (poseł Nowak); w grupie roboczej dla wsparcia przygotowania 
krajowego programu FST przy Ministerstwie Funduszy i polityki regionalnej (PROGRAMOWANIE CP 
6)… itd. 

 
 



 
 
 
 

O co zatem walczymy? Czego oczekujemy? 
 
Ponieważ największym pracodawcą w regionie jest ZE PAK S.A. staramy się o pozyskanie minimum 75 % 
środków unijnych w ramach FST na wsparcie dla pracowników Kopalń oraz PAK GÓRNICTWA. 
 
Środki finansowe powinny przeznaczone być między innymi na: 
 
- utrzymanie i docelowe podniesienie stopy zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy                 
w sektorach innych niż górnictwo i energetyka konwencjonalna, 
- stworzenie i rozwinięcie innowacyjnych przedsiębiorstw i sektorów aktywności gospodarczej                  
oraz stworzenie nowych możliwości rozwoju na bazie istniejącej infrastruktury przedsiębiorstwa                
np. wykorzystanie obecnej infrastruktury kolei górniczych, 
- udzielanie pożyczek na preferencyjnych warunkach w celu podjęcia działalności gospodarczej na własny 
rachunek, 
- bezpłatne doradztwo psychologiczne, 
- bezpłatne doradztwo zawodowe, 
- bezpłatne organizowanie kursów oraz szkoleń w celu przekwalifikowania, 
- pomoc w poszukiwaniu nowego miejsca pracy, 
- doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe w przypadku             
jej rozpoczęcia, 
- możliwość wprowadzenie preferencyjnych zasad zatrudniania pracowników z likwidowanego sektora 
paliwowo-energetycznego przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie powiatów Konin-Koło-
Turek wraz z dopłatą do ewentualnie utraconych zarobków przy zastosowaniu: 
po pierwsze: ulg podatkowych (podatki lokalne, ubezpieczenia społeczne itp.); 
po drugie: kredytów lub pożyczek dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy dla w/w 
pracowników z GK ZE PAK; 
po trzecie: możliwości korzystania przez tych przedsiębiorców ze środków unijnych, budżetu państwa, 
instytucji finansowych, w tym także ze środków dotychczasowego właściciela (przewidzianych w zakresie 
Restrukturyzacji Górnictwa w Polsce). 
 
Osobnym rozdziałem prowadzonych rozmów jest uzyskanie dla pracowników: 
 
- możliwości korzystania z tzw. urlopów górniczych dla pracowników PAK KWB Konin S.A., PAK KWB 
Adamów S.A. oraz PAK Górnictwo Sp. z o.o. (tak jak w sektorze węgla kamiennego) uczestniczących w 
procesie transformacji powęglowej a nie posiadającym uprawnień emerytalnych, którym brakuje nie więcej 
niż 4 lata do nabycia praw emerytalnych; 
- wprowadzenia zasiłku socjalnego dla pozostałych pracowników likwidowanego zakładu. 
 
 

Rozmowami w tej sprawie, oprócz Central Związkowych, zainteresowaliśmy także Posłów 
Ziemi Konińskiej ponieważ konieczne są w tej sprawie zmiany ustawowe – np. w Ustawie o 
funkcjonowaniu górnictwa z dnia 7 września 2007 roku i inne akty prawne pozwalające na 
możliwości korzystania z subwencji państwa Polskiego. Z naszym stanowiskiem został także 
zapoznany (podczas telekonferencji w dniu 04.02.2021r.) Minister Klimatu i Środowiska Pan 
Ireneusz Zyska, który bardzo pochlebnie wyraził się na temat naszego programu i związanych z nim 
oczekiwań. 

 
 
 
 



 
 
Jesteśmy stanowczo przeciwni żeby środki z FST trafiły do gmin oraz powiatów, które były 

przeciwne powstaniu nowych odkrywek oraz nie była prowadzona działalność wydobywcza na ich 
terenach. 

 
Jednocześnie informujemy, że nie będziemy podejmować żadnej współpracy, popierać 

stanowisk oraz programów opracowanych przez organizacje, stowarzyszenia, fundacje oraz inne 
podmioty, których działania i protesty przyczyniły się do braku powstania nowych odkrywek oraz 
upadku branży węgla brunatnego w Regionie Konińsko-Turkowskim Wielkopolski Wschodniej. 

 

 
Związki Zawodowe PAK KWB KONIN S.A. i PAK GÓRNICTWO Sp. z o.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


