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Transformacja węglowa w Polsce 

Jak mogą wyglądać ścieżki transformacji zgodne z porozumieniem paryskim (<2°C),  
osiągalne i społecznie sprawiedliwe? 

 

Szanowni Państwo, 

podczas tegorocznego szczytu klimatycznego ONZ (COP24) w Katowicach przyszłość polskiego sektora 
węglowego znów znajdzie się w centrum uwagi. Różni interesariusze reprezentujący rządy, sektor węglowy, związki 
zawodowe, społeczeństwo obywatelskie i środowiska akademickie spróbują znaleźć odpowiedzi na trudne pytania 
o transformację w sektorze węglowym i jej konsekwencje.  

Chcąc ułatwić te rozmowy, serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach na temat transformacji węglowej  
w Polsce, zorganizowanych przez Climate Strategies (CS), Instytut Badań Strukturalnych (IBS) oraz Institut 
du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI). Warsztaty odbędą się w Katowicach 
w Głównym Instytucie Górnictwa (Plac Gwarków 1) w poniedziałek, 10 grudnia 2018 roku w godzinach 13.00-17.30. 
Szczegółowy program warsztatów znajduje się w załączniku.  

Warsztaty skupione będą wokół kluczowych pytań: 

 W jaki sposób transformacja w sektorze węglowym wpłynie na produkcję i konsumpcję węgla? 
 Jakie mogą być społeczne i ekonomiczne konsekwencje takich zmian? 
 W jaki sposób wyzwania transformacyjne powinny znaleźć odzwierciedlenie w strategiach dla 

polskiego sektora węglowego, pracowników, firm i społeczności? 

Celem warsztatów będzie przedstawienie możliwych ścieżek transformacji w sektorze węglowym, a także ich 
wpływu na rynek pracy oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski. Podczas pierwszej sesji zaprezentowane zostaną 
inicjatywy polityczne w obszarze transformacji węglowej z różnych części świata. Następnie przedstawimy 
studium przypadku z Niemiec. Kolejne sesje skupią się na transformacji węglowej w Polsce – jej historii, a także 
obecnym wyzwaniom i szansom. W ostatniej części zaproszeni interesariusze będą mieli możliwość skomentować 
zaprezentowane wyniki badań i porozmawiać o proponowanych ścieżkach i rozwiązaniach. Mamy nadzieję, że 
warsztaty z tak szeroką reprezentacją interesariuszy pozwolą na sformułowanie wniosków przydatnych  
w projektowaniu przyszłych polityk transformacji. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym wydarzeniu. Prosimy o rejestrację za pomocą strony internetowej 
https://coaltransitionsinpoland.konfeo.com do 7 grudnia 2018 r. 
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