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Dlaczego sprawiedliwa transformacja sektora wydobywczego 
jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju Śląska? 

Marta Anczewska, WWF Polska 

Według analiz województwo śląskie może w kolejnych dekadach osiągnąć poziom rozwoju zbliżony do zamożnych 
państw Europy Zachodniej tj. Niemcy i Francja. Wymaga to jednak dokończenia transformacji społeczno-
gospodarczej i zmierzenia się z czterema wyzwaniami: 

• ekonomicznym – dalszy rozwój konkurencyjnej bazy przemysłowej oraz usług rynkowych; 

• demograficznym – niezbędne powstrzymanie spadku liczby mieszkańców regionu oraz procesu szybkiego 
starzenia się ludności, występujących szczególnie intensywnie w ośrodkach, które w przeszłości opierały swój 
rozwój na górnictwie; 

• społecznym – poprawa jakości życia w regionie wymagająca rozwiązania problemu bardzo wysokiego 
zanieczyszczenia powietrza, a także wsparcia obszarów cechujących się wysokim bezrobociem, ubóstwem; 

• malejącą rolą górnictwa – odchodzenie od węgla w polskiej energetyce jest nieuchronne. W celu uniknięcia 
negatywnych skutków dla regionu i pracowników konieczne jest ustalenie i ogłoszenie planu wygaszania kopalń 
i zaproponowanie pracownikom wsparcia w poszukiwaniu alternatywnego zatrudnienia. 

Te zmiany wymagają wizji i długofalowej polityki rozwoju regionalnego. W trakcie spotkania przedstawione będą 
rekomendacje kształtowania tej polityki, przygotowane na podstawie raportu „Od restrukturyzacji do trwałego 
wzrostu. Przypadek Górnego Śląska”  autorstwa Fundacji Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich 
(Wise Europa) na zlecenie WWF Polska. 

Poruszymy tematykę sprawiedliwej transformacji, teorię, zastosowanie i  jej rolę w międzynarodowej polityce 
klimatycznej.  

Projekt „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” realizowany przez WWF Polska dla 
województwa górnośląskiego jest częścią działań Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) Niemieckiego 
Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). 
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Marta Anczewska 

Specjalistka ds. polityki klimatyczno-energetycznej WWF Polska. Zajmuje się propagowaniem koncepcji sprawiedliwej 

transformacji regionów górniczych, polityką klimatyczną Polski, Unii Europejskiej oraz edukacją na temat zmiany klimatu. 

Z wykształcenia socjolożka, w trakcie studiów prowadziła badania nad akulturacją wzajemną pomiędzy polską społecznością 

górniczą i lokalną społecznością we francuskim regionie Nord-Pas-de-Calais. 
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