
Formularz zgłaszania uwag do projektu dokumentu pn. „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych 

 ze spółek z udziałem Skarbu Państwa” 

Zgłaszający uwagę (nazwa 
instytucji, organizacji lub imię 
i nazwisko) 

Część, której dotyczy uwaga 
(proszę wskazać nr rozdziału 
lub wpisać Uwagi ogólne / Inne) 

Szczegółowe zagadnienie,  
którego dotyczy uwaga  

Treść uwagi lub proponowany zapis 

MK WZZ „Sierpień 80” KWB 
Bełchatów 

  MK WZZ „Sierpień 80” PGE GiEK S.A Oddział KWB Bełchatów nie akceptuje                  
i odrzuca w całości projekt transformacji sektora elektroenergetycznego                           
w Polsce. 
Dwutlenek węgla nie jest gazem cieplarnianym i jego wpływ na ocieplenie klimatu 
jest znikomy. Jest gazem życia niezbędnym do rozwoju i funkcjonowania roślin 
– proces fotosyntezy. 
 Spekulacyjne podrażanie produkcji  energii z węgla o prawa do emisji dwutlenku 
węgla jest działaniem na szkodę firm, a także pogarszaniem standardu życia 
Polaków poprzez wzrost cen prądu i ogrzewania. 
W projekcie o wydzielaniu aktywów brak rozwiązań wskazujących sposób 
zarządzania jednostkami wytwórczymi. Wnioskowaliśmy o zachowanie statusu 
pracodawcy w oddziałach. 
Projekt nie zabezpiecza gwarancji miejsc pracy i płacy pracowników 
wynikających z aktualnie funkcjonujących porozumień Strony Społecznej                        
z Pracodawcą. 
W projekcie brak inwestycji np. Budowa Odkrywki Złoczew gwarantujących 
stabilną produkcję energii z węgla do 2050 roku, a co za tym idzie 
bezpieczeństwo energetyczne Polski. 
Odkrywka Złoczew spowoduje bezpieczną dla pracowników i mieszkańców 
regionu transformację do 2050 roku. 
Brak realnych propozycji tworzenia nowych i stabilnych i długoterminowych 
miejsc pracy w obszarach objętych transformacją. 
Proponujemy nadal aby okręg energetyczny Bełchatów był stabilizatorem                       
w systemie energetycznym Polski.  

    

    

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podanie danych osobowych w procesie konsultacji społecznych jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby analizy uwag i wniosków w konsultacjach społecznych. 
Podanie danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu e-mail) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą można cofnąć w każdym momencie, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Przekazanie uwag jest równoznaczne z zapoznaniem się z klauzulą informacyjną RODO zamieszoną w zakładce „Aktualności” na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych i Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
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