
      

INFORMACJA 
Działania podejmowane przez Związki zawodowe PAK KWB 

KONIN S.A. w celu pozyskania środków 
z funduszy Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI dla 

WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ 
Czerwiec 2014 roku – przedstawiamy propozycję wprowadzania osłon dla 
zwalnianych pracowników sektora wydobywczego na terenie subregionu 
Konińsko – Turkowskiego w związku z przewidywanym pierwszym etapem 
zwolnień grupowych. Ponadzakładowe struktury związkowe z innych kopalń 
oraz Federacji nie podejmują dalszych, jakichkolwiek rozmów w tej sprawie! 

Lipiec 2017 – wpisujemy do zakresu prowadzonego sporu zbiorowego z 
pracodawcą (PAK KWB KONIN S.A.) punkt dotyczący wprowadzenia 
pozakodeksowych osłon dla zwalnianych pracowników oraz osłon 
socjalnych łagodzących negatywne skutki zwolnień w PAK KWB KONIN i 
PAK KWB ADAMÓW. 

Czerwiec 2018 – rozpoczynamy rozmowy wstępne  
z przedstawicielami Marszałka Województwa Wielkopolskiego na temat 
projektowanych przez UE funduszy sprawiedliwej transformacji dla 
Wielkopolski Wschodniej. 
Maj 2019 – przedstawiamy pełnomocnikowi Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski 
Wschodniej projekt związkowy dotyczący zakresu pomocowego dla 
likwidowanego przemysłu wydobywczego w naszym regionie. 
Czerwiec 2019 – rozpoczynamy współpracę z Agencją Rozwoju 
Regionalnego w Koninie w zakresie dopracowania projektu związkowego w 
tej sprawie. 
Lipiec 2019 – projekt związkowy zostaje zaprezentowany w trakcie 
posiedzenia Komisji UE. Przyjęte przez Związki zawodowe KWB KONIN 
S.A. założenia zostają bardzo dobrze odebrane przez obradujących 
uczestników posiedzenia. W ocenie ARR a także Urzędu Marszałkowskiego 
odnieśliśmy naszą prezentacją pełne uznanie! 
Marzec 2020 – bardzo szeroko omawiamy i prezentujemy nasz projekt 
podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. branży węgla brunatnego, 
oraz domagamy się wsparcia od Strony Rządowej w sprawach emerytur 
oraz urlopów górniczych. 

http://www.kadra.konin.pl/index.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              
 

 

 

 

 

 

 

A następnie od maja ubiegłego roku: 
- prowadzimy rozmowy, aktywnie negocjujemy, uczestniczymy  
w organizowanych konferencjach oraz sympozjach organizowanych 
przez: Komisję Sejmową ds. FST dla Wielkopolski Wschodniej; 
Ministerstwo Funduszy i Polityki regionalnej (Programowanie CP-6); 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska; ARR w Koninie oraz prezentujemy nasz 
program Radzie Nadzorczej jak i Zarządowi Grupy Kapitałowej ZE PAK. 
Ostatnio także rozpoczęliśmy bezpośrednie rozmowy w tej sprawie z 
Właścicielem ZE PAK oraz Kopalń – Panem Zygmuntem Solorzem. Kolejna 
tura rozmów przewidziana została w pierwszej dekadzie marca. 

Co dla nas jest najważniejsze do zrealizowania w ramach projektu:  

 
 

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJIDLA 
WIELKOPOLSKIWSCHODNIEJ 

Po pierwsze: 
- możliwość korzystania z urlopów górniczych przez pracowników branży 
węgla brunatnego; 
- wprowadzenie zasiłku socjalnego dla pozostałych pracowników 
likwidowanego zakładu górniczego; 
- pozyskanie minimum 75 % środków unijnych w ramach FST na wsparcie 
dla pracowników kopalń oraz PAK GÓRNICTWA. 
Po drugie: 
- tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; 
- rozwijanie innowacyjnych przedsiębiorstw oraz sektorów aktywności 
gospodarczej; 
- możliwość korzystania z preferencyjnych pożyczek dla własnej 
działalności gospodarczej; 
- bezpłatne doradztwo zawodowe, udział w organizowanych kursach 
zawodowych lub szkoleniach dokształcających, ect.; 
- udzielanie wszechstronnej pomocy w poszukiwaniu pracy lub pomoc 
merytoryczna w zakresie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej; 
- wprowadzanie zasad preferencyjnych dla zatrudniania osób z 
likwidowanego sektora paliwowo – energetycznego przez podmioty 
gospodarcze funkcjonujące na terenie powiatów Konin, Koło, Słupca i 
Turek. 
 

 

Nie obiecujemy Wam żadnych pieniędzy, żadnej „gotówki” branej do 
kieszeni, ponieważ przepisy Unijne w sprawie funkcjonowania oraz zasad 
związanych z FST są w tej kwestii bardzo jasne i czytelne. 
 
Informacja opracowana i przesłana przez Organizacje Związkowe 
działające w PAK KWB KONIN S.A. i Spółce PAK GÓRNICTWO. 


