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Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

Odpowiadając na interpelację Posłów Marka Wesołego, Krzysztofa Janusza Kozika, Grzegorza Gaży 

oraz Teresy Glenc z dnia 1 października 2020 r. nr K9INT11638, uprzejmie informuję, co następuje.

Odnosząc się do pytania będącego w zakresie kompetencji Ministerstwa Aktywów Państwowych, tj. 

pytania nr 3, zaznaczyć należy, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające 

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji COM(2020)22 nadal jest przedmiotem procedury 

legislacyjnej organów UE, tak więc wciąż brak jest ostatecznego tekstu aktu prawnego. Niemniej jednak, 

zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z lipca br., Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

miałby opiewać na kwotę 17,5 mld euro, choć Parlament Europejski, w toku procedury legislacyjnej, 

przegłosował poprawkę, zgodnie z którą Fundusz powinien wynosić ponad 25 mld euro. W związku z 

tym, do czasu zakończenia procedury legislacyjnej w UE, nie jest całkowicie pewne to, jaki będzie 

finalny budżet Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a tym samym kwota, która przypadnie 

Polsce. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Aneksie D do „Sprawozdania krajowego – Polska 2020” z dnia 26 

lutego 2020 r., kwalifikujące się do skorzystania ze środków Funduszu regiony węglowe w Polsce to 

Śląsk, Dolny Śląsk oraz Wielkopolska. Niezależnie od tego, Polska uznaje, że ze wsparcia powinny 

skorzystać również pozostałe regiony górnicze w Polsce, czyli Małopolska, Łódzkie oraz Lubelskie. Jest 

to jednak uzależnione od zgody Komisji Europejskiej. 

To, na jakie cele zostanie spożytkowany Fundusz, określa tekst aktu prawnego. Zgodnie z art. 4 projektu 

rozporządzenia, przyjętego w czerwcu br. przez Radę Unii Europejskiej, Fundusz na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji powinien wspierać m.in. inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, 

inkubatory przedsiębiorczości, badania i rozwój, infrastrukturę na rzecz przystępnej cenowo czystej 
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energii, redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i energii odnawialnej oraz 

podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie pracowników i osób poszukujących pracy. Ostateczny 

kształt wsparcia będzie znany wraz z zakończeniem procedury legislacyjnej rozporządzenia w UE.   

Z poważaniem

Jacek Sasin
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