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Cel projektu  Partnerzy projektu Europejski Zielony Ład 

Przewiduje się, że dekarbonizacja w 
najbliższych latach w ramach UE-27 doprowadzi 
do utraty 76 tys. miejsc pracy. Na kraje 
realizujące projekt RES-SKILL obecnie przypada 
81 % całkowitej siły roboczej zatrudnionej w 
sektorze węgla kamiennego (190 tys.) w UE. 

To właśnie te kraje będą szczególnie dotknięte 
skutkami restrukturyzacji. Jednocześnie wzrost 
liczby miejsc pracy w sektorze odnawialnych 
źródeł energii OZE ma już miejsce, co więcej 
według danych w najbliższej przyszłości jego 
tempo wzrośnie.

Celem projektu RES-SKILL jest wzmocnienie 
kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze 
energetycznym, dedykowane głównie 
pracownikom sektora węglowego.

Istotne bowiem jest dostosowanie się do 
nowych potrzeb rynku (zmiany struktury 
zatrudnienia) tak, by w możliwe najlepszy 
sposób ułatwić proces transformacji 
zawodowej pracowników z sektora węglowego 
do sektora OZE, przy jednoczesnym 
zdefiniowaniu umiejętności, kompetencji i 
wiedzy, które będą wymagane od 
pracowników zatrudnionych w sektorze OZE.
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Wyniki badań Oczekiwane rezultaty projektu Więcej na temat projektu

Wskazują , że głównym wyzwaniem w zakresie kształcenia i 

szkolenia zawodowego w najbliższej przyszłości będzie 

gwałtowny wzrost liczby pracowników sektora węglowego 

poszukujących nowych miejsc pracy oraz dynamiczny 

wzrost nowych miejsc pracy w OZE.

Oferty przekwalifikowania pracowników z sektora 

węglowego do sektora OZE są obecnie bardzo ograniczone, 

a tylko jeden z krajów Europejskich oferuje odpowiednie 

kursy. Zapotrzebowanie na miejsca pracy w sektorze OZE w 

UE-27 wzrośnie o 304 tys. nowych miejsc pracy rocznie do 

2030 r. – 60% w sektorze energii wiatrowej i 24% w foto-

woltaice. Podaż nowych miejsc pracy w sektorze OZE w 

krajach partnerskich mogłaby pokryć do 90 % obecnych 

miejsc pracy związanych z przemysłem węglowym. 

-przygotowanie planów edukacyjnych w 
zakresie reorientacji zawodowej pracowników 
sektora węglowego 
- wytypowanie zestawów narzędzi 
edukacyjnych do reorientacji zawodowej i 
wytycznych dotyczących ich wdrażania
-opracowanie kontentów edukacyjnych 
przetłumaczonych na sześć języków 
-opracowanie planów strategicznych i 
operacyjnych w zakresie tworzenia Centrów 
Kompetencji 
-uruchomienie pilotażowego Centrum 
Kompetencji 


