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Polsce trzeba zrozumieć potrzeby górni-
ków i energetyków oraz zacząć budowę 
społecznej zgody wokół transformacji ener-
getycznej. Neutralność klimatyczna i spra-
wiedliwa transformacja potrzebują dialogu, 
partnerstwa i zgody. Czas na zielony restart 
gospodarki. Czas na sprawiedliwą transfor-
mację regionów węglowych.
Już teraz wydobycie węgla z wielu kopalń 
w Polsce przestaje być konkurencyjne wo-
bec węgla importowanego. W 2019 r. śred-
ni koszt wydobycia w polskich kopalniach 
wyniósł 346 zł za tonę. Tymczasem cena 
węgla w porcie ARA w Rotterdamie wynio-
sła 194 zł za tonę. Wysokie koszty produk-
cji wynikają głównie z dużej głębokości po-
kładów, a także bardzo niskiej wydajności 
polskiego górnictwa. Do produkcji polskie-
go węgla dopłacamy wszyscy, a najwięcej 
nasze dzieci, które będą musiały borykać 
się ze skutkami katastrofy klimatycznej.
Publikacja „Sprawiedliwa przyszłość Ślą-
ska” powstała w ramach projektu „Śląskie 
dla klimatu” realizowanego we współpracy 
z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warsza-
wie. Nasze działania polegały na zgroma-
dzeniu materiału diagnostyczno – opiso-
wego na temat aktywizmu obywatelskiego 
w obszarze sprawiedliwej transformacji. 
Celem projektu było bezpośrednie dotarcie 
do osób zaangażowanych w oddolne dzia-
łania na rzecz społeczeństwa. Oddajemy w 
Państwa ręce ich głos.

Pakt Klimatyczny Glasgow i obietnice zło-
żone podczas COP 26 posuwają do przodu 
społeczność międzynarodową w kierunku 
rozwiązania kryzysu klimatycznego i ogra-
niczenia wzrostu temperatury na świecie 
do 1,5°C. Równocześnie wiemy, że ten 
postęp, choć znaczący, nie jest wystarcza-
jący. Musimy działać szybciej, aby zapew-
nić sprawiedliwą transformację od paliw 
kopalnych w kierunku czystszej i bardziej 
sprawiedliwej przyszłości naszej planety. 
Postęp osiągnięty w ramach przygotowań 
do COP 26 i podczas COP 26 był możliwy 
tylko dzięki sile ludzi – młodszych i star-
szych – używających swojego głosu do żą-
dania działania.
W publikacji „Sprawiedliwa przyszłość 
Śląska” zebraliśmy głosy aktywistek i ak-
tywistów oraz działaczek i działaczy kli-
matycznych ze Śląska. Przekaz jest jasny, 
potrzebujemy Sprawiedliwej Transformacji 
tu i teraz. Ta zmiana systemowa musi być 
przeprowadzona jak najszybciej, a jej prio-
rytetem powinni być ludzie.
Aby rozmawiać o Sprawiedliwej Transfor-
macji w województwie śląskim i w całej 



WPROWADZENIE
widzialności w sieci. Dalsza analiza pozwo-
liła na określenie katalogu instytucji oraz 
osób związanych z tematyką sprawiedliwej 
transformacji. 
Faza druga polegała na przeprowadzeniu 
wywiadów pogłębionych z wytypowanymi 
– na podstawie wyników wcześniejszego 
etapu – aktywistami. Kryteriami doboru 
była aktywność w sieci (widzialność), zain-
teresowanie tematyką sprawiedliwej trans-
formacji oraz zaangażowanie w działalność 
w regionie. Obok osób, które wyłoniono na 
bazie pierwszego etapu, do udziału w bada-
niach zaproszono również przedstawicieli 
Śląskiego Ruchu Klimatycznego i Klubu 
Myśli Ekologicznej, które pojawiały się jako 
istotne organizacje zaangażowane w pro-
ces. W etapie tym zrealizowanych zostało 
20 wywiadów. Transkrypcja tych wywiadów 
objęła 184 strony, z których do dalszej ana-
lizy wybrano ponad 400 fragmentów wypo-
wiedzi w ponad 20 różnych wątkach.
W oparciu o materiał zgromadzony w trak-
cie drugiej fazy, przygotowane zostały krót-
kie kompilacje fragmentów wypowiedzi, 
poświęconych sposobowi rozumienia spra-
wiedliwej transformacji, obszarom zaan-
gażowania i początkach aktywizmu osób, 
które wzięły udział w badaniu.

KIM SĄ OSOBY WŁĄCZAJĄCE SIĘ 
W TEMATYKĘ SPRAWIEDLIWEJ 
TRANSFORMACJI?
Poznanie kto działa w oddolnych ruchach 
oraz kto angażuje się i interesuje tematyką 
sprawiedliwej transformacji w wojewódz-
twie śląskim było jednym z zasadniczych 
pytań stawianych w badaniu. Analiza mate-
riału, może w pierwszej chwili prowadzić do 
wrażenia, że wspólnej charakterystyki nie 
ma, ponieważ wśród tych osób znajdują się 
zarówno emeryci, jak i studenci (najmłod-
sza badana osoba miała 23 lata, najstarsza 
67 lat). Tym bardziej nie różnicuje ich płeć, 
gdyż wśród zaangażowanych osób są za-

Publikacja, którą trzymacie Państwo w rę-
kach, powstała w oparciu o badania zre-
alizowane w trakcie trzeciej części projek-
tu „Śląskie dla klimatu” we współpracy z 
Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie 
Projekt badawczy odnosił się do proble-
matyki sprawiedliwej transformacji w wo-
jewództwie śląskim. Proces ten bowiem, 
zdominowany został w odbiorze społecz-
nym przez instytucje publiczne przygoto-
wujące plany sprawiedliwej transformacji 
– zarówno na poziomie regionalnym, jak i 
lokalnym. Jednocześnie z tymi oficjalnymi 
programami w regionie dojrzewał oddolny 
ruch obywatelski, skoncentrowany wokół 
problematyki sprawiedliwej transformacji. 
Poznanie osób zaangażowanych, aktywi-
stów włączających się w działania, czy po 
prostu zainteresowanych oraz to, jak oni 
rozumieją sprawiedliwą transformację, było 
zasadniczym celem tego projektu.
 
RYS METODOLOGICZNY
Przywołane badania miały charakter ja-
kościowy i zrealizowane zostały w dwóch 
etapach. 
Pierwsza faza, odwołująca się do meto-
dy netnograficznej, nakierowana była na 
rozpoznanie środowiska osób zaintere-
sowanych problematyką sprawiedliwej 
transformacji. W badaniu tym, opartym na 
elementach netnografii, dokonano analizy 
obecności i widzialności w Internecie oraz 
mediach społecznościowych osób, które 
brały udział w warsztatach poświęconych 
sprawiedliwej transformacji, organizowa-
nych przez stowarzyszenie BoMiasto. Do-
konano systematycznego opisu wizerun-
ków pięćdziesięciu dziewięciu badanych. 
Na tej podstawie, zarówno w oparciu o 
kryteria ilościowe, jak i jakościowe wyłonio-
ne zostały osoby o większej aktywności i 

równo kobiety, jak i mężczyźni. Nie jest to 
też światopogląd, gdyż w wywiadach bada-
ni wyrażali zarówno poglądy lewicowe, jak 
i konserwatywne, były wśród nich osoby 
religijne, jak i deklarujące się jako niewie-
rzące. Jednak pomimo tych odmienności 
można zauważyć pewne cechy wspólne. 
Wszyscy badani deklarowali swoje zaan-
gażowanie społeczne, nieobojętność na 
stan świata, pewną wrażliwość społecz-
ną. Choć każda z badanych osób inaczej 
motywowała swoje zaangażowanie, cechą 
wspólną jest ich idealizm, wiara w potrzebę 
działania i gotowość do jego podjęcia. Jak 
ujęła to jedna z badanych:
Działanie, oprócz tego że może coś zmie-
nić, daje mi też nadzieję i daje energię. 
Czyli ja po prostu jestem blisko osób, które 
też działają i się wzajemnie, w jakiś sposób 
nakręcamy (W2).
Bycie aktywistą, niezależnie od tego czy 
badani sami tak siebie definiowali, jest po-
chodną wyznawanych wartości, idealizmu, 
osobowości ale również wspólnoty z innymi 
osobami, które również chcą coś zmienić. 
Podsumowując, istotną cechą badanych 
aktywistów była sieciowość – zdolność do 
współpracy z innymi ludźmi i innymi orga-
nizacjami.
 
ŚRODOWISKO SPOŁECZNE
Zrekonstruowanie środowiska społeczne-
go, w jakim obracają się osoby zaintere-
sowane problematyką sprawiedliwej trans-
formacji, oparto na analizie wyników z obu 
faz. 
Instytucje, wymieniane w wywiadach oraz 
zidentyfikowane w sieciach relacji i kon-
taktów online, obejmują: BoMiasto, Śląski 
Ruch Klimatyczny, Klub Myśli Ekologicznej, 
Zielony Imielin, Ratujmy Miechowice, Nie 
dla nowej kopalni w Mysłowicach, Stowa-
rzyszenie Nasza Ziemia Mysłowice, Fun-
dacja Rzecz Społeczna, Związek Górno-
śląski, Climate Reality Project Polska, CAN 
Europe, Polska Zielona Sieć, Greenpeace, 

Client Earth, WWF Polska, Śląski Alarm 
Smogowy, Zagłębiowski Alarm Smogowy 
(oraz kilka lokalnych oddziałów), Nie do-
karmiaj Smoga, Wyjście Smoga, ByeBye 
Smog, Forum Energii, Instrat, Fundacja 
Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzysze-
nie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztyno-
wym Szlaku”, Światowy Ruch Katolików 
na Rzecz Środowiska, Stowarzyszenie 
Klaster 3x20, Seniorzy w Akcji, Krajowy 
Ośrodek Zmian Klimatu, Lepsze Zabrze, 
Stowarzyszenie Eko-Unia, Forum Oby-
wateli Rybnika, Rybnicka Rada Kobiet, 
Ośrodek Studiów o Mieście, Kobiety Dla 
Klimatu, Ekologiczna Akademia Kobiet, 
Stowarzyszenie Wędrownych Architektów, 
European Climate Foundation Polska, Eco 
System- Studenckie koło naukowe.
Nie wszystkie z wylistowanych organizacji 
skoncentrowane są bezpośrednio na pro-
blematyce sprawiedliwej transformacji, a 
jedynie stanowią sieć organizacyjną, której 
węzłowymi punktami są badane osoby. Za-
angażowanie aktywistów wykracza bowiem 
poza temat problematyki klimatu, która jest 
często jednym z obszarów ich działalno-
ści. Istotną rolę „sworznia”, wokół którego 
ogniskowała się tematyka sprawiedliwej 
transformacji odgrywało stowarzyszenie 
BoMiasto, które w swoich wypowiedziach 
ponad połowa uczestników wywiadów 
wskazała jako partnera lub inicjatora akcji 
związanych ze sprawiedliwą transformacją. 
Należały do nich webinaria organizowane 
w ramach akcji Semestr z BoMiasto, kam-
pania edukacyjna Śląskie bez Węgla, czy 
wspólnie zgłoszone uwagi do Terytorialne-
go Planu Sprawiedliwej Transformacji. 
Część badanych zaangażowana jest rów-
nież politycznie na poziomie lokalnym, re-
prezentując różne formacje polityczne od 
Zielonych po PiS. Wśród nich są zarówno 
członkowie rad miejskich, rad dzielnicy, jak 
i kandydaci do parlamentu. 
Pytani o to kogo reprezentują, badani 
udzielali trojakich odpowiedzi. Najczęściej 
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wskazywali na osoby przynależące do or-
ganizacji, w których byli zaangażowani i 
którym niejednokrotnie przewodzili. Jed-
nocześnie mieli świadomość tego, że or-
ganizacje nie reprezentują wyłącznie osób, 
które do nich przynależą, ale także intere-
sy społeczności lokalnych. Zaangażowani 
politycznie, a w szczególności piastujący 
stanowiska w radach miejskich i dzielni-
cowych, wskazywali na reprezentowanie 
swoich wyborców. Ostatnią, najmniej licz-
ną grupę, stanowi kategoria, którą można 
określić jako wolnych strzelców, a więc 
osoby, które, współpracując z różnymi or-
ganizacjami, wskazują, iż wypowiadają się 
i działają tylko w swoim imieniu.

ŹRÓDŁA I OBSZARY AKTYWIZMU
Choć najwłaściwsze jest stwierdzenie, że 
każdy z badanych miał swoją drogę, która 
doprowadziła do podjęcia działalności pro-
społecznej oraz zainteresowania proble-
matyką klimatu i sprawiedliwej transforma-
cji, to można wyróżnić trzy główne ścieżki 
prowadzące do aktywizmu.
Pierwsza, najpopularniejsza wśród bada-
nych, polegała na zaistnieniu jakiegoś wy-
darzenia w życiu, które wytrącało te oso-
by z rutyny dnia codziennego np. choroba 
dzieci lub plany prowadzenia wydobycia 
bezpośrednio pod miejscem, w którym 
mieszkali. Ta konieczność zaangażowa-
nia, wynikająca z niezgody na zaistniałą 
sytuację (np. zanieczyszczenie powietrza, 
szczególnie w sezonie grzewczym), pro-
wadziła do poszukiwania osób, które myślą 
podobnie i wspólnego mobilizowania się do 
działania. Jednak efektem takiego zaanga-
żowania był często kapitał społeczny: sieć 
relacji, doświadczenia współpracy i zdolno-
ści do podjęcia wspólnej aktywności, która 
przełożyła się na dalsze działania.
Druga grupa to aktywiści z urodzenia – 
osoby, które zaangażowane społecznie 
były zawsze, już często na etapie edukacji 
szkolnej podejmowały różne działania (np. 

działały w harcerstwie), a kolejne obszary 
ich zaangażowania doprowadziły do pod-
jęcia problematyki zmian klimatycznych i 
sprawiedliwej transformacji. 
Ostatnią, trzecią grupę, można określić 
jako aktywistów świadomie wchodzących 
w tego typu działalność w dorosłym życiu 
(choć może to być zarówno okres studiów, 
jak i emerytury, kiedy dopiero znajdują 
czas na aktywność) w wyniku przemyśleń, 
ukształtowanego światopoglądu, ciekawo-
ści świata i „niezadowolenia ze stanu rze-
czywistości”. 
Zaangażowanie w kwestię sprawiedliwej 
transformacji właściwie w żadnym przy-
padku nie było pierwszym obszarem akty-
wizmu, a zainteresowanie tą problematyką 
przychodziło zasadniczo na dwa sposoby: 
bądź to w wyniku własnych przemyśleń, 
zdobytych informacji i doświadczeń, bądź 
w wyniku spotkań, webinariów czy podca-
stów (w tym głównie organizowanych przez 
BoMiasto i ŚRK). Obszary aktywizmu pre-
zentowanych w niniejszej publikacji osób 
są zróżnicowane. Rozpoznawalną grupę 
stanowią osoby, które zaktywizowały się w 
kwestii przeciwdziałania smogowi – zna-
leźć tu można zarówno członków alarmów 
smogowych, organizacji powołanych lokal-
nie dla walki ze smogiem, czy nawet w roli 
strażników miejskich skoncentrowanych na 
problemie palenia śmieciami. Kwestia za-
nieczyszczenia powietrza i spalania węgla 
prowadziła do zwrócenia ich uwagi na szer-
szy problem zmian klimatycznych. 
Drugi, często pojawiający się obszar, to 
aktywizm miejski przyjmujący różne formy 
– rozwoju lokalnego, ochrony dziedzictwa 
przemysłowego, lokalnej działalności sa-
morządowej (np. w radach dzielnicy) czy 
zajęcie się problemami zagospodarowania 
przestrzennego i urbanistyki. Droga od ak-
tywizmu miejskiego do klimatycznego nie 
zawsze może być uznana za dokonaną, a 
część osób wciąż widzi się przede wszyst-
kim jako aktywistów miejskich, a sprawie-

dliwą transformacją się tylko interesuje. Co 
ciekawe, rzadko poruszane przez te oso-
by były kwestie adaptacji miast do zmian 
klimatycznych. Zainteresowanie sprawie-
dliwą transformacją wynikało bądź to z 
faktu zamieszkiwania w gminie górniczej, 
bądź wpływu przekształceń regionalnych 
na wszystkie miasta w regionie. Dobrym 
przykładem jest walka jednej z osób o włą-
czenie jej miasta do planu sprawiedliwej 
transformacji, ponieważ ponosi ono skutki 
górnictwa i poniesie skutki jego likwidacji, 
choć na swoim terenie nie ma żadnej ko-
palni. 
Trzeci powszechnie pojawiający się obszar 
aktywizmu związany był z szeroko rozu-
mianą ochroną przyrody. Podejmowały się 
go zarówno osoby zainteresowane ochro-
ną lasu i zieleni miejskiej, zaangażowane w 
tematykę praw zwierząt i przeciwdziałania 
hodowli przemysłowej, jak i weganie. Drogi 
do tematyki klimatycznej bywają tutaj róż-
ne, a kuchnia i „świadomość wpływu kon-
sumpcji żywności na zdrowie i planetę” jest 
dobrą ilustracją ścieżki zainteresowania się 
problematyką ochrony klimatu oraz spra-
wiedliwej transformacji. 
Obok tych wiodących tematów są także po-
jawiające się rzadziej wątki jak: problemy 
seniorów, sektora finansów czy transportu 
publicznego. Słowem, nie sposób wskazać 
jednej ścieżki wiodącej do zainteresowania 
się tematyką sprawiedliwej transformacji. 
Istotny jest natomiast fakt, że niezależnie 
od tego z jakich obszarów tematycznych 
aktywizmu wychodzili badani, w końcu 
zetknęli się z problemem zmian klimatycz-
nych i sprawiedliwej transformacji, któ-
re łączą globalne wyzwanie z lokalnymi 
skutkami. Trzeba jednak zaznaczyć, iż nie 
wszyscy, którzy zainteresowali się kwestią 
sprawiedliwej transformacji, włączyli się w 
aktywizm w tym obszarze. Jest on bowiem 
postrzegany jako trudne wyzwanie. 

ROZUMIENIE SPRAWIEDLIWEJ 
TRANSFORMACJI
Osoby proszone o udzielenie wywiadów 
albo podejmowały się aktywizmu klima-
tycznego, albo były uczestnikami cyklu we-
binariów organizowanych przez BoMiasto. 
Dlatego też ważne jest zmapowanie ich ro-
zumienia problematyki sprawiedliwej trans-
formacji. By to osiągnąć wypowiedzi bada-
nych nie porównywano z jakimś idealnym 
punktem odniesienia, czy przyjętym sposo-
bem definiowania sprawiedliwej transfor-
macji, a jedynie dążono do wychwycenia 
różnych aspektów rozumienia tego terminu. 
Dzięki takiej rekonstrukcji znaczeń, zyskać 
można pełniejszy i bardziej wszechstronny 
sposób pojmowania sprawiedliwej trans-
formacji. Przede wszystkim sprawiedliwą 
transformację odróżniano od transformacji 
energetycznej, przy czym ta ostatnia trak-
towana była w kategoriach „inżynierskich”. 
Transformacja energetyczna skoncentro-
wana jest według badanych na aspektach 
technicznych przemian systemu energe-
tycznego, podczas gdy sprawiedliwa trans-
formacja bierze pod uwagę ludzi i zasady 
sprawiedliwości. Istotnym wymiarem owej 
sprawiedliwości jest uniknięcie sytuacji, w 
której część osób ponosić będzie koszty 
transformacji i zostanie pozostawiona sa-
mym sobie. W odniesieniu do regionu, tym 
wymiarem jest przede wszystkim górnictwo 
węgla kamiennego, jednak niektórzy bada-
ni dostrzegali bardziej uniwersalny charak-
ter tej koncepcji. Odniesienie do górnictwa 
powoduje porównania z wcześniej prowa-
dzonymi procesami restrukturyzacji sekto-
ra i wskazanie na odmienność podejścia 
do problemu w przypadku sprawiedliwej 
transformacji. By była ona sprawiedliwa, 
nie może ograniczać się do wyselekcjono-
wanej grupy osób i opierać wyłącznie na 
kwestiach finansowych, a musi uwzględ-
niać szerszy regionalny aspekt: miejsca 
pracy dla tych, którzy stracą zatrudnienie 
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AKTYWIŚCI
I AKTYWISTKI 
SPRAWIEDLIWEJ 
TRANSFORMACJI

w górnictwie i branżach współpracujących 
z górnictwem, określenie wizji – punktu 
dojścia – zarówno pod względem trans-
formacji energetycznej, jak i przyszłości 
regionu. Takie holistyczne podejście łą-
czące kwestie energetyczne, społeczne i 
ekonomiczne uzupełniane było o czwarty 
wymiar – środowiskowy. Podkreślane były 
koszty oraz skutki korzystania z węgla (za-
równo w energetyce, jak i w ogrzewnictwie/
ciepłownictwie) pod względem klimatycz-
nym, zdrowotnym oraz szkód powodowa-
nych przez wydobycie. Być może najistot-
niejszym czynnikiem sprawiedliwości jest 
szeroka partycypacja, wykraczająca poza 
typowe konsultacje społeczne, inkluzywna, 
otwarta na wszystkich interesariuszy, po-
nieważ zmiana, którą przyniesie transfor-
macja dotknie nie tylko górników, ale cały 
region.
 
ZESPÓŁ BADAWCZY:

ŁUKASZ TREMBACZOWSKI 
(KOORDYNATOR),

AGATA KRAUS,

NICOLE TOMANEK,

FILIP SIŃSKI.
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Aktywista związany ze Śląskim Ruchem 
Klimatycznym, działacz na rzecz spra-
wiedliwej transformacji, edukator.

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA 
Słysząc o sprawiedliwej transformacji, 
myślę o procesach, w których wszyscy 
uczestnicy są potraktowani równorzędnie 
i sprawiedliwie. Jeżeli chodzi zaś o węglo-
wą transformację Polski, to jesteśmy na 
jej końcowym etapie. Często rozmawiamy 
teraz o wielkich wyzwaniach, które stoją 
przed nami, jeśli chodzi o odejście od wę-
gla, ale w mojej opinii zrobiliśmy już bardzo 
wiele, jeżeli chodzi o transformację naszej 
energetyki. Pozostaje pytanie: czy była 
ona sprawiedliwa? W latach 90. mieliśmy 
w naszym kraju prawie 400.000 górników, 
teraz zostało ich około 80.000, wydaje się 
więc, że skala pozostałego wyzwania jest 
nieporównywalnie łatwiejsza. Rozważając 
o latach 90. musimy jednak mówić o bar-
dzo niesprawiedliwej transformacji. Przy-
kładami takich procesów jest miasto Bytom 
czy Wałbrzych. Bardzo dużo górników od-

Organizatorka społecznościowa w Fun-
dacji Rzecz Społeczna, współpracowała 
z grupą kobiet w Chorzowie i ze Ślaskim 
Ruchem Klimatycznym, członkini zarzą-
du Fundacji Rzecz Społeczna oraz Eu-
ropean Community Organizing Network.

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA 
Jestem organizatorką społecznościową 
i moim zadaniem jest dbanie o rozwój 
obywatelski, więc dla mnie sprawiedli-
wa transformacja jest pochłaniająca od 
strony procesowej, społecznej, a nie od 
strony technicznej. Zależy mi na tym, by 
przeprowadzenie transformacji odbyło się 
przy jak najszerszych konsultacjach spo-
łecznych, by ludzie mieszkający na Śląsku 
mieli wpływ na to, jak będzie wyglądała 
przyszłość tego regionu. Po drugie, spra-
wiedliwą transformację postrzegam jako 
szansę – ale tylko jeżeli przeprowadzimy ją 
w sposób właściwy, odpowiadając na po-
trzeby społeczności lokalnych, a nie w w 
oparciu o to, co pomyślą osoby pracujące 
w urzędzie miasta. Z doświadczenia wiem, 
ze nawet najskrupulatniej przeprowadzony 
research, jeśli oparty tylko o inne badania, 
nie będzie tak dogłębny, jak szereg roz-
mów ze społecznością. Widzę też, że czę-
sto urzędy miasta nie mają zbyt bliskiego 

chodzących z kopalń błyskawicznie wyda-
ło swoje odprawy. Te osoby nie miały za-
pewnionych żadnych programów adaptacji 
do nowego rynku pracy. Teraz kiedy mó-
wimy o zamykaniu kopalń i elektrowni 
węglowych, bardzo często skupiamy się 
na pracownikach. Moim zdaniem to nie-
wystarczające, bo powinniśmy mówić 
również o użytkownikach tej brudnej 
energii.
 
Na pewno zadbamy o górników, co do tego 
nie mam wątpliwości. Jestem przekona-
ny, że pracownicy elektrowni węglowych 
też jakoś sobie poradzą dzięki pomocy 
państwa, ale zastanawiam się, jak będzie 
wyglądała sytuacja tego końcowego, naj-
biedniejszego użytkownika węgla? Czy 
osoba mieszkająca na Podlasiu, która ku-
puje 2 tony węgla, aby ogrzać dom przez 
zimę, też dostanie tak dużo pomocy ze 
strony państwa, jak górnik, który jest w mo-
jej opinii uprzywilejowany? Sprawiedliwość 
w procesie zmiany musi gwarantować, że 
życie wszystkich osób uczestniczących w 
tym procesie będzie lepsze po tej zmianie, 
a nie gorsze. Tak ja interpretuję sprawiedli-
wą transformację.
 
AKTYWIZM 
Myślę o sobie za te 20, może 30 lat. My-
ślę, że wtedy chciałbym spojrzeć w lustro i 
nie czuć wstydu wobec samego siebie, nie 
czuć zażenowania, że nic nie robiłem, że w 
obliczu wyzwań, które naukowcy nazywa-
ją katastrofą klimatyczną, byłem obojętny. 
Nie mógłbym znieść takiej myśli. I tak na-
prawdę cały mój aktywizm, to jest dba-
nie o swoje ego na starość. 

kontaktu z osobami które w tych miastach 
mieszkają. Z tej perspektywy ciekawią 
mnie pomysły, które były zbierane przez 
marszałka w trakcie przygotowań do fun-
duszu sprawiedliwej transformacji - czy zo-
stały one skonsultowane z ludźmi, których 
te potencjalnie pomysły bezpośredni doty-
czą? Dla mnie transformacja dotyczy na-
szej wspólnej przemiany i tego jak nasz 
region będzie wyglądał za 10-20 lat. 

AKTYWIZM 
Myślę, że w moim przypadku wszystko za-
częło się od potrzeby ułożenia sobie pew-
nych ideałów, wartości i wizji świata do ja-
kiego chcę dążyć swoim postępowaniem. 
Poszłam na prawo mając w głowie pewne 
idee i chciałam je przełożyć na praktykę – 
wokół tego przełożenia obraca się do dziś 
moja działalność. Bliskie mi osoby czasem 
nie do końca rozumieją moją pracę organi-
zatorki, myślą, że skoro działam społecznie 
to powinnam się zająć zawodowo polityką. 
Ja znowu stoję na stanowisku, że politycy 
to osoby będące po drugiej stronie dialogu 
z osobami takimi jak ja. Jeżeli zajęłabym 
się zawodowo polityką, to straciłabym tę 
perspektywę. Politycy muszą też mieć z 
kim rozmawiać na szczeblu społecznym, 
lokalnym albo po prostu ludzkim. Bardzo 
mocno zależy mi na tym, żeby jak najwię-
cej ludzi brało udział w życiu publicznym. 
Swoją pracą, czy to przy klimacie, czy w 
jakichkolwiek innych tematach staram się 
zachęcać ludzi do tego, żeby to robili i po-
kazywać, jak to można zrobić, żeby to mia-
ło ręce i nogi.

JOANNA RIPPEL KAMIL SZEWCZYK
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drastycznie się zmieni. Ten artykuł spro-
wokował mnie do refleksji nad indywidual-
nymi wyborami i moim osobistym zaanga-
żowaniem. Momentem przełomowym dla 
rozpoczęcia przeze mnie działań na rzecz 
zmian systemowych był dla mnie szczyt kli-
matyczny COP24, który odbył się w moim 
mieście, w Katowicach.
 

Jestem osobą, która lubi 
brać sprawy w swoje ręce, 
nie czekam. Pewnie czasem 
byłoby łatwiej się nie anga-
żować, bo aktywizm bywa 
obciążający, ale taki mam 
charakter. 

W aktywizmie zwracam dużą uwagę na 
uspołecznienie procesów, wspólnotowość 
jest dla mnie ważna.

Trenerka, coacherka, menedżerka pro-
jektów, aktywistka feministyczna i kli-
matyczna, członkini Śląskiego Ruchu 
Klimatycznego.

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA 
Rozumiem ją jako proces, w którym odcho-
dzimy od węgla i innych paliw kopalnych 
w sposób, który nie przerzuca większości 
kosztów i strat na ludzi i społeczności od 
tych paliw zależnych. Ważne jest, aby oso-
by związane na przykład z górnictwem nie 
zostały pozostawione same sobie, tylko 
otrzymały niezbędne wsparcie. 

GENEZA 
W organizacjach pozarządowych działam 
od lat, ale mój aktywizm związany z klima-
tem rozpoczął się w 2014 roku. Do działa-
nia zainspirował mnie wywiad z Dennis’em 
Meadows’em dotyczący słynnego raportu 
„Granice Wzrostu” i jego obecnej aktual-
ności. Profesor wyjaśniał w nim, że zostało 
nam zaledwie kilka lat życia w obecnych 
warunkach, a potem sytuacja na Ziemi 

Polityk, radny z Wodzisławia Śląskiego.

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA 
Sprawiedliwa transformacja powinna 
uwzględniać interesy mieszkańców re-
gionu. Śląsk będzie tracił pewne funkcje 
w związku z tym, że przemysł górniczy 
i powiązana z nim  działalność zniknie. 

Żeby było sprawiedliwie to 
kolokwialnie mówiąc: przy-
dałoby się coś w zamian. 
Żeby np. pojawiły się nowe 
rodzaje gospodarki, które 
zastąpią górnictwo i zapew-
nią regionowi rozwój. Dzię-
ki temu poziom życia miesz-
kańców Śląska nie spadnie 
drastycznie.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 
Od zawsze interesowałem się polityką i 
działaniem na rzecz wspólnego dobra. 
Momentem newralgicznym była sytuacja, 
w której organizowane były wybory do rad 
dzielnic i tworzyła się grupa chętnych do 
startowania. Pamiętam, że jeden z radnych 
z długoletnim stażem powiedział mi wtedy, 
że to jest takie „przedszkole dla samorzą-
dowców” i że jako młoda osoba mógłbym 
tam pójść, żeby się zaangażować. Tak się 
złożyło, że wpadłem od razu na głęboką 
wodę, bo zostałem wybrany przewodniczą-
cym zarządu dzielnicy. Powiem szczerze, 
że z każdym miesiącem tej działalności 
dzielnicy poznawałem coraz bardziej mia-
sto, można powiedzieć, że zakochiwałem 
się w swoim mieście i w tych sprawach, 
którymi zajmujemy się do teraz. Na po-
ziomie miasta jest to rozmowa na tematy, 
które są blisko mieszkańców, jak chodniki, 
drogi, śmieci, remont lokali komunalnych. 
Dzisiaj nie wyobrażam sobie siebie w in-
nym miejscu niż w mieście, więc tak to się 
jakoś potoczyło, że dzięki Radzie Dzielnicy 
zobaczyłem wartość, jaką ma działalność 
lokalna dla miasta.

AGATA OTRĘBSKA ADRIAN JĘDRYKA
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nie ten problem rozwiązać - jako Europej-
czycy i jako Ślązacy. Moim zdaniem jeste-
śmy na takim etapie rozwoju, jako ludzie i 
jako cywilizacja, że możemy się zastano-
wić, czy synonimem rozwoju powinien 
być wzrost wskaźnika PKB, czy może 
należy brać pod uwagę zupełnie inny 
wskaźnik dobrobytu i szczęścia? Do 
niego możemy dążyć m.in. dzięki spra-
wiedliwej transformacji.

GENEZA AKTYWIZMU 
W szkole średniej i na studiach działałam 
na rzecz dzieci i młodzieży w harcerstwie. 
Byłam członkinią grup, a potem nauczyciel-
ką i instruktorką. Już wtedy interesowała 
mnie przede wszystkim edukacja przyrod-
nicza, lubiłam wyjazdy, podczas których 
przebywaliśmy na łonie natury. Potem za-
interesowałam się zdrowym odżywianiem, 
a następnie kwestiami klimatycznymi. 
Obecnie jestem zaangażowana w projekt 
Aktywni Obywatele i Climate Project Reali-
ty Poland. Brałam też udział w spotkaniach, 
szkoleniach, webinarach związanych z 
ekologią.  Zawodowo i w ramach wolonta-
riatu zajmuję się edukacja ekologiczną. W 
tych działaniach pokazuję, że warto zacząć 
zmianę od siebie, od swojego stylu życia. 
Uważam, że każdy mój wybór ma znacze-
nie, bo wpływa na przyrodę i innych ludzi. 
Staram się więc mieć ślad ekologiczny na 
poziomie odtwarzalności zasobów i inspiro-
wać do tego innych. Tak naprawdę przez 
całe moje życie małymi kroczkami zmie-
rzam w kierunku bardziej sprawiedliwego 
świata. 

Obecnie edukatorka ekologiczna w Fun-
dacji Klub Myśli Ekologicznej, współ-
twórczyni i ex-prezeska zarządu Funda-
cji Szczęśliwi Bez Cukru (2016-2019), w 
organizacjach pozarządowych od 1996r. 
Opiekunka wolontariatu, copywriterka, 
organizatorka imprez i wydarzeń, po-
nadto blogerka, polonistka i anglistka.

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA 
Rozumiem to pojęcie na dwóch poziomach. 
W ujęciu bardzo ogólnym każda zaplano-
wana, wprowadzana zmiana powinna być 
sprawiedliwa dla ludzi, którzy będą się mie-
rzyć z jej konsekwencjami. Transformacja 
musi być sprawiedliwa także dla przyrody. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ludzi, a 
nie zwrócimy uwagi na przyrodę, to jej stan 
się pogorszy, a to z kolei wpłynie na ludzi. 
Dlatego uważam, że te aspekty trzeba roz-
patrywać razem. 

W węższym rozumieniu „sprawiedliwa 
transformacja” to dzisiaj odchodzenie od 
węgla. Uważam, że jesteśmy już w trakcie 
kryzysu klimatycznego i próbujemy wspól-

Niezrzeszony radny Rady Miasta Rybni-
ka, Przewodniczący Zarządu Rady Dziel-
nicy Rybnicka Kuźnia.

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA 
Problemem we wdrożeniu sprawiedliwej 
transformacji jest konflikt między eko - 
sceptykami, często związanymi z kopal-
niami, a osobami, które mają świadomość 
niezbędnych zmian. Moim zdaniem kluczo-
wa jest zmiana mentalności ludzi w naszym 
regionie. Ważne jest też, żeby ekonomia 
odgrywała tylko rolę drugoplanową.

Nie wszystko da się przecież 
przeliczyć na pieniądze, bo 
jak np. wycenić godzinę od-
dychania czystym powie-
trzem?

GENEZA 
Zacząłem od startu w wyborach do Rady 
Dzielnicy w Rybnickiej Kuźni (dzielnica 
Rybnika). Znajomi namówili mnie żebym 
spróbował i okazało się, że uzbierałem wy-
starczającą liczbę głosów. To mnie zmoty-
wowało do dalszej pracy i zaangażowania 
się w samorząd. Jako Rada zajmujemy się 
tematem ekologii jakby „z urzędu”, bo Ryb-
nik uznawany jest za jedno z najbardziej 
zanieczyszczonych miast w Polsce.

BARBARA WOJTASZEK JACEK MULARCZYK
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GENEZA AKTYWIZMU 
Od zawsze byłam aktywna i lubiłam się 
angażować — to cecha mojego charakte-
ru. Nie potrafię stać z boku, nic nie mówić, 
udawać, że coś nie jest moją sprawą. Nie 
mam problemu z tym, żeby się odezwać, 
jeśli coś mi się nie podoba. Dużym impul-
sem do działania była dla mnie Rada Ko-
biet, dzięki członkostwu miałam okazję wy-
stępować w różnych gremiach i zajmować 
się m.in. tematem smogu. 

Sama o sobie mówi: osoba nieobojęt-
na społecznie, informatyczka, twórczy-
ni projektu „Bajki słuchajki”, członkini 
Klubu Ambasadorów Seniorzy w Akcji, 
członkini Rybnickiej Rady Kobiet (w la-
tach 2018-2020). 

ROZUMIENIE SPRAWIEDLIWEJ 
TRANSFORMACJI
Sprawiedliwa transformacja dotyczy całych 
regionów, jest procesem dobrym i rozwojo-
wym dla społeczności.

Co ważne, nie chodzi tylko 
o górników i nie powinna 
prowadzić do ich faworyzo-
wania, do otaczania ich spe-
cjalną opieką. 

Sprawiedliwa transformacja wymaga roz-
sądnego podejścia do procesu strony rzą-
dowej i samorządowej, wymaga patrzenia 
na wiele aspektów w sposób całościowy. 
 

Koordynatorka projektów w Stowarzy-
szeniu Ekologicznym EKO-UNIA, orga-
nizatorka społecznościowa w Stowarzy-
szeniu BoMiasto.

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA 
Sprawiedliwa transformacja to transforma-
cja z gospodarki emisyjnej, czyli głównie z 
węgla, ale także gazu czy ropy na gospo-
darkę niskoemisyjną.

Idealny scenariusz to przej-
ście na gospodarkę zero-
emisyjną, czyli na techno-
logie zielone, ekologiczne 
z uwzględnieniem potrzeb 
społeczeństwa. Aby trans-
formacja była sprawiedliwa 
to w proces muszą być zaan-
gażowane osoby pracujące 

w sektorach górniczych, ale 
także mieszkańcy miast, re-
gionów, w których są kopal-
nie czy elektrownie.

Dodatkowo: samorządy, organizacje po-
zarządowe, organizacje społeczne. W 
sprawiedliwej transformacji chodzi też o to, 
żeby nie zapomnieć o osobach, które tra-
cą pracę, w wyniku odejścia od węgla. Aby 
dać im szansę i stworzyć nowe miejsca 
pracy, aby nie byli wykluczeni społecznie i 
ekonomicznie.

GENEZA DZIAŁALNOŚCI 
Początkowo działałam w organizacjach 
pozarządowych w Hiszpanii, potem we 
Wrocławiu, i w Katowicach w BoMiasto. 
Na Górnym Śląsku jestem organizatorką 
społecznościową, czyli pracuje z lokalny-
mi społecznościami. Pokazuje im w jaki 
sposób się komunikować: zarówno między 
sobą, jak i z decydentami. Kluczowym te-
matem, wokół którego się obracamy jest 
sprawiedliwa transformacja. 
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bardzo młodym wieku, bo w szkole pod-
stawowej albo liceum. Były to aktywności 
jak samorząd szkolny, młodzieżowy sejmik 
wojewódzki, różnego rodzaju akcje wolon-
tariackie. Później trochę dojrzalsza działal-
ność, ale też jeszcze w młodym wieku, w 
radach dzielnic w Chrzanowie, z którego 
pochodzę, no i po przeprowadzce do My-
słowic także tutaj.

Mój aktywizm bierze się z mojego we-
wnętrznego przekonania, że powinniśmy 
pracować nad tym, żeby miejsce, w którym 
funkcjonujemy, było lepsze. Ja to pojmu-
ję właśnie jako miejsce zamieszkania czy 
też pracy. Na tym drugim polu prowadzę 
działalność w związkach zawodowych czy 
środowisku naukowym, jeśli chodzi o zmia-
nę świata bankowego. Jak coś się nam 
nie podoba to powinniśmy robić wszystko, 
co w naszej mocy, żeby tą rzeczywistość 
próbować zmienić pozytywnie, nie poprzez 
jakieś tylko samo kwestionowanie, tylko to, 
co możemy dodać od siebie. 
Myśląc o tej działalności społecznej przez 
lata wyłonił mi się taki konstrukt, że po-
winniśmy zmieniać rzeczywistość tego 
miejsca, w którym żyjemy na najlepszą, 
bardziej znośną, proponować rozwiąza-
nia, które wydają się dobre. Oczywiście we 
współpracy z innymi, bo to jest podstawa. 

Aktywista z Mysłowic, inicjator akcji 
“Pogromcy Bazgrołów” skupiającej się 
na postulowaniu wśród kibiców o za-
przestanie umieszczania graffiti na mu-
rach mysłowickich budynków oraz za-
malowywanie tych istniejących. 

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA 
W kwestii klimatu słucham autorytetów na-
ukowych. Cieszą mnie zmiany w polskiej 
polityce energetycznej. Mam nadzieję, że 
kolejne generacje będą miały czystsze 
powietrze, że nie wyniszczymy przyrody. 
Natomiast jeśli nie górnictwo, to trzeba 
znaleźć jakąś alternatywę, np. energię od-
nawialną. To bardzo złożona tematyka, na 
której temat nie mogę się jednoznacznie 
wypowiedzieć. Trzeba słuchać młodych lu-
dzi, którzy kreują swoją wizję przyszłości, 
ale też wypracowywać propozycje, żeby w 
tym kierunku gospodarkę zmieniać ewolu-
cyjnie, żeby jutro nie okazało się, że pogrą-
żą nas rachunki za prąd. 

AKTYWIZM 
Działalność społeczną zacząłem już w 

Były zastępca komendanta straży miej-
skiej w Katowicach, aktualnie prowadzi 
firmę zajmującą się kontrolami smogo-
wymi z wykorzystaniem dronów.
  
SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA 
Moim zdaniem sprawiedliwa transforma-
cja łączy się z konstytucyjnym pojęciem 
idei zrównoważonego rozwoju. Celem jest 
zaspokojenie na tym samym poziomie: 
potrzeb związanych z ochroną środowi-
ska i potrzeb dotyczących bezpieczeństwa 
finansowego ludzi. Chodzi o stopniowe 
wdrażanie celów związanych ze społe-
czeństwem, ekonomią i ekologią. 
 
GENEZA DZIAŁALNOŚCI 
Jestem bardzo związany z regionem, jak 
mówimy na Śląsku: to jest mój hajmat. Z tej 
postawy wynika mój aktywizm. Moje dzia-
łania na rzecz mieszkańców początkowo 
były związane z pracą strażnika miejskie-
go. Zacząłem od udowadniania urzędni-
kom, że ich „nie da się” i „zostawmy to tak 
jak jest” uniemożliwiają nam osiągnięcie 

ekologicznych celów. Walczyłem także z 
nielegalnymi składowiskami odpadów na 
terenach zielonych. Co ważne skupiałem 
się nie tylko na karaniu, ale także na eduka-
cji. Rozmawiałem z mieszkańcami, organi-
zowałem spotkania w każdej dzielnicy i tłu-
maczyłem dlaczego wyrzucanie odpadów 
do lasu jest niewłaściwe oraz dlaczego nie 
można spalać śmieci. Temat smogu szybko 
stał się dla mnie szczególnie ważny. 

Zauważyłem, że na Śląsku 
kluczowa będzie zmiana 
mentalna, odejście od prze-
konania, że spalanie śmieci 
jest w porządku, bo tak ro-
bili nasi dziadkowie.

Aby przyśpieszyć tę zmianę zacząłem 
współpracować m.in. z Polskim Alarmem 
Smogowym i z BoMiasto, które skutecz-
nie przedstawia problemy i ich rozwiązania 
władzom śląskich miast. 
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GENEZA AKTYWIZMU 

Dlaczego zacząłem się an-
gażować? Cytując Bru-
ce’a Willisa ze „Szkla-
nej Pułapki 4.0”: „bo nie 
ma już nikogo innego”. 

Od kilku lat towarzyszy mi poczucie, że 
jest niewielu ludzi, którzy działają na rzecz 
budowania świadomości o zmianach klima-
tycznych. Myślę, że mój aktywizm wynika 
także z doświadczenia życiowego, zarów-
no tego związanego z wykształceniem, jak 
i funkcjami zawodowymi, które wykonywa-
łem i wykonuję. Na przestrzeni lat zdoby-
łem wiedzę i doświadczenia, którymi chcę 
się dzielić i które chcę w jakiś sposób od-
dać społeczeństwu, w którym żyję. 

angażowałam się w harcertwo. Potem za-
łożyłam organizację pozarządową, a naj-
aktywniej zaczęłam działać od 2015-2016 
roku. Uczestniczyłam w akcjach w obronie 
demokracji, a kolejnym krokiem było zaan-
gażowanie się w kwestie ekologii i klima-
tu. Jednym z powodów mojego aktywizmu 
byli moi synowie, którzy mają zaburzenia 
neurorozwojowe. Dlatego właśnie zaanga-
żowałam się w akcje na rzecz osób z tego 
typu zaburzeniami. Z myślą o nich działam 
też w tematach ekologicznych. Wierzę, że 
dzięki takiemu zaangażowaniu za dwadzie-
ścia, trzydzieści lat będzie im lepiej. 

Jestem członkinią partii Zieloni, która bar-
dzo dużo chce osiągnąć w kwestii spra-
wiedliwej transformacji. Działam także w 
Śląskim Ruchu Klimatycznym, który w tej 
chwili wystąpił z propozycją uchwały dla 
rady miasta o ogłoszeniu alarmu klimatycz-
nego i ograniczenia emisji co2 - początko-
wo w budynkach wszystkich miejskich, a 
do 2050 w całych miastach. Naszą działal-
ność w ŚRK wspiera Fundacja Rzecz Spo-
łeczna.

Odpowiedzialny za Wydział Kolei Me-
tropolitalnej w Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, Prezes Zarządu Kolei 
Śląskich w latach 2015-2019, Członek 
Zarządu Stowarzyszenia „Kolej na 
Śląsk”, ekspert ds. kolei w Komisji Eu-
ropejskiej, Climate Reality® Leader.

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA 
Rozumiem to pojęcie w taki sposób, że 
sprawiedliwa transformacja jest zrówno-
ważona wobec wszystkich interesariuszy 
- musi mieć na uwadze interesy zarówno 
grup społecznych, grup przemysłowych, 
samorządów, państwa, jak i środowiska. 
Wszyscy ponosimy koszty, ale również 
wszyscy jesteśmy w jakimiś stopniu be-
neficjentami tych zmian. Sprawiedliwa 
transformacja obejmuje także kwestie 
edukacyjne: zmianę szkolenia zawodowe-
go od poziomu branżowego aż po studia. 
Zawiera wizję kierunków rozwoju nowych 
przedsięwzięć, uwzględniających plano-
wane zmiany. W znacznej mierze dotyczy 
również samorządów, które pozostają w 
roli gospodarza miejsc zamieszkania ludzi 
objętych transformacją. 

Pedagożka, terapeutka, edukatorka sek-
sualna, członkini Rady Krajowej Partii 
“Zieloni”. 

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA 

Uważam, że sprawiedliwa 
transformacja jest ważna, 
bo każdy człowiek na niej 
zyska. To nie będzie korzyść 
tylko dla państwa czy mia-
sta, ale dla każdego z nas.

Dużym wyzwaniem w tym temacie jest 
jak najszybsze pozbycie się węgla. Ideal-
nie, gdyby udało się zrealizować ten cel 
do 2030 roku. Ważną kwestią jest także 
samodzielne produkowanie energii przez 
mieszkańców, np. za pomocą paneli foto-
woltaicznych.

GENEZA AKTYWIZMU 
Od zawsze byłam aktywistką. Już jako 
młoda dziewczyna należałam do zuchów, 
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trzebnych na rynku pracy, 
a także o przeniesienie ich 
do innych gałęzi przemysło-
wych czy do sektora usług.
  
GENEZA AKTYWIZMU 
Od paru lat zacząłem bardziej angażo-
wać się w przestrzeni publicznej. Przede 
wszystkim staram się uczestniczyć w de-
batach i wykładach organizowanych przez 
stowarzyszenie BoMiasto. Jestem także 
aktywny w internecie w tematach dotyczą-
cych sprawiedliwej transformacji. 
Mój aktywizm początkowo miał wymiar po-
lityczny, ale z czasem ewoluował. Zaintere-
sowałem się tym co dzieje się na Śląsku, 
szczególnie w kontekście Europejskiego 
Zielonego Ładu. Obecnie lobbuje na rzecz 
rozwiązań korzystnych dla naszego regio-
nu, które pomogą w zmianie gospodarki na 
czystą, opartą na energii odnawialnej.

Pracownik w sektorze finansowym, 
członek grupy doradców politycznych 
i współpracowników europosła Łukasza 
Kohuta - KohutTeam, członek stowarzy-
szenia FEST, aktywista na rzecz klimatu 
i sprawiedliwej transformacji.

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA 
Uważam, że sprawiedliwa transforma-
cja gospodarcza to proces, który nie 
zostawia nikogo z tyłu, czyli innymi sło-
wy: ludzie nie popadają w biedę. Z ko-
lei transformacja energetyczna doty-
czy sposobów wytwarzania energii.  

W holistycznym podejściu 
do transformacji chodzi 
m.in. o edukacje osób pra-
cujących w obszarze prze-
mysłu wydobywczego w 
celu nabycia przez te osoby 
nowych umiejętności po-



INSTYTUCJE 
ZAANGAŻOWANE 
W PROBLEMATYKĘ 
SPRAWIEDLIWEJ 
TRANSFORMACJI

Fundacja Rzecz Społeczna - ul. Stalmacha 
17, 40-058 Katowice;

Związek Górnośląski - ul. Pawła Stalmacha 
17, 40-058 Katowice;

The Climate Reality Project Europe – Wie-
deń, Austria/ Team Poland – Warszawa, 
Polska;

Health and Environment Alliance (HEAL) - 
ul. Koszykowa 59/3, 00-660 Warszawa;

CAN Europe - Warszawa;

Stowarzyszenie Polska Zielona Sieć - ul. 
Raszyńska 32/44, lok. 140, 02-026 War-
szawa;

Greenpeace Polska – ul. Altowa 4, 02-386 
Warszawa;

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot - ul. 
Jasna 17, 43-360 Bystra;

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi – 
ul. Mokotowska 33/3500-560 Warszawa;

Fundacja WWF Polska – ul. Usypiskowa 
11, 02-386 Warszawa;

Fundacja „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” Al. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 59-220 
Legnica;

Stowarzyszenie „Nie Dokarmiaj Smoga” - 
ul. Stefana Batorego 27, 43-200 Pszczyna;

 Forum Energii – ul. Wspólna 35/10, 00-519 
Warszawa;

Instrat - Fundacja Inicjatyw Strategicznych 
- ul. Oleandrów 7/16, 00-629 Warszawa;
Stowarzyszenie Klaster 3x20 - ul. Krzywo-
ustego 2/618; 44-100 Gliwice;

BoMiasto – ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice; 

Śląski Ruch Klimatyczny – brak siedziby 
(sieć aktywistów), spotkania organizuje 
przy ul. Stalmacha 17 w Katowicach;

Klub Myśli Ekologicznej – ul. Władysława 
Jagiełły 33C lok. 19, 41-106, Siemianowice 
Śląskie;

Grupa Badawcza Sprawiedliwej Transfor-
macji  - Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
ul. Bankowa 12, 40-007, Katowice;

Główny Instytut Górnictwa - plac Gwarków 
1, 40-166 Katowice;

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Pol-
sce - ul. Jankowicka 23/25; 44-200 Rybnik;

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowio-
nych - ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice;

Zielony Imielin - ul. Imielińska 92, 41-407 
Imielin;

FEWE Fundacja na rzecz Efektywnego 
Wykorzystania Energii - ul. Rymera 3/4, 
40 – 048 Katowice;

Fundacja Frank Bold - ul. Skłodowskiej-Cu-
rie 4/3, 31-025 Kraków;

Ratujmy Miechowice – Miechowice, Bytom;

Nie dla nowej kopalni w Mysłowicach – 
Brzezinka/Kosztowy, Mysłowice;

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Na-
sze Mysłowice” - ul. Mikołowska 4a/308, 
41-400 Mysłowice;

Stowarzyszenie Nasza Ziemia Mysłowice – 
ul. Kosztowska 130, 41-409 Mysłowice;
Zielony Instytut - ul. Turecka 2/45, 00-745 
Warszawa;
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Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia - 
ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław;

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu – Insty-
tut Ochrony Środowiska ul. Krucza 5/11D, 
00-548 Warszawa;

Fundacja Światowy Ruch Katolików na 
Rzecz Środowiska Naturalnego w Polsce - 
ul. Aleja Wojska Polskiego 27 lok. 11, 
01-515 Warszawa; 

European Climate Foundation Polska – 
ul. Koszykowa, 59/3, 00-660 Warszawa;
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