
Założenia do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji  

Województwa Łódzkiego 

 

W dniu 14 stycznia 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie Funduszu 

na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, którego 

celem jest pomoc regionom najbardziej dotkniętym skutkami transformacji w kierunku 

osiągnięcia neutralności klimatycznej, poprzez skuteczną dywersyfikację gospodarczą.   

W myśl art. 7 projektu Wniosku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(2020/0006 (COD)), ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

państwa członkowskie przygotowują, wspólnie z właściwymi organami danych regionów 

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji. 

Samorząd Województwa Łódzkiego odpowiedzialny jest za zrównoważony rozwój 

regionu w kierunku neutralności klimatycznej, a tym samym dostrzega konieczność 

przekształcenia struktury funkcjonowania przemysłu wydobywczo-energetycznego 

w województwie poprzez sprawiedliwą transformację. Specyficzna sytuacja gospodarcza 

i społeczna obszarów węglowych wymaga działań zmierzających do zapobiegania 

niekorzystnym zjawiskom w tych sferach. 

Koncepcja sprawiedliwej transformacji w regionie zostanie przestawiona  

w dokumencie pn. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego 

(dalej: Plan). Plan stanowić będzie zarys przebiegu procesów modernizacyjnych gospodarki 

wydobywczo-energetycznej w regionie do 2030 roku. Wzór Planu znajduje się w Załączniku 

II do projektu Wniosku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (2020/0006 

(COD)), ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zgodnie, z którym 

powinien on zawierać: 

1. Opis procesu transformacji i wskazanie terytoriów, które będą najbardziej dotknięte jej 

negatywnymi skutkami, w tym: 

a. opis spodziewanego procesu transformacji w kierunku gospodarki neutralnej 

dla klimatu, 

b. wskazanie terytoriów, które zgodnie z przewidywaniami będą najbardziej 

dotknięte negatywnymi skutkami transformacji, oraz uzasadnienie tego 

wyboru; 

2. Ocenę wyzwań związanych z transformacją w przypadku każdego ze wskazanych 

terytoriów, w tym: 

a. ocenę skutków gospodarczych, społecznych i terytorialnych przejścia na 

gospodarkę neutralną dla klimatu, 

b. potrzeby i cele w zakresie rozwoju do 2030 r. służącego osiągnięciu 

neutralności klimatycznej,  



c. spójność z innymi krajowymi, regionalnymi lub terytorialnymi strategiami  

i planami, 

d. rodzaje planowanych operacji, 

e. wskaźniki produktu lub rezultatu specyficzne dla programu; 

3. Mechanizmy zarządzania, w tym: 

a. partnerstwo, 

b. monitorowanie i ocena, 

c. podmiot(-y) koordynujący(-e) i monitorujący(-e) 

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego powinien 

zostać przyjęty zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378) 

poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 


