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Transformacja energetyczna PL jest czy jej nie ma ?

• Werbalnie „transformacja” w ustach polityków i rządu jest już obecna…

Ale główne dokumenty nie są aktualne  np:

a. PEP2040 z atomem ( 6 bloków po 1,5 GW ?) i gazem w roli głównej

b. KPEiK nie uwzględniający celu UE  redukcji 55 % do 2030r

c. Tempo rozwoju PV ( 600 tys. instalacji  ok 4 GW mocy, stan 30.06.21), 
najpierw stymulowane  „narkotycznie” przez program „Mój prąd”, teraz 
- hamownie prosumentów od 2022r – skutki dla nowej branży nie znane, 
akumulatory, 

masowe planowanie i powstawanie dużych farm słonecznych ( po kilkadziesiąt 
MW) - element korporacyjnej energetyki WEK –OZE czy elektroprosumeryzmu ?



Objawy kryzysu WEK –PK i (braku) polityki państwa
- problemy z nowymi blokami węglowymi- Turów, Jaworzno ( Ostrołęka)
- koncepcja NABE,
- hipokryzja WEK-PGE - Turów na węglu do końca 2044r, a  „nowe PGE” – inwestuje 

w OZE
- rosnące ceny energii

Turów ilustracją ogólnej strategii dryfu „polityki transformacyjnej” rządu
- „jazdy na węglu” dopóki się da oraz 
- wycinkowych- doraźnych- działań inspirowanych przez różne lobby ( atom, gaz, 
WEK, …)

• Czy to dobra strategia?
• Energia z elektrowni słonecznych i wiatrowych już 2 krotnie tańsza od paliw 

kopalnych ( wg EMBER)
• Emisje za CO2 ponad 60 euro/tonę….



1) Postawiony jest nowy blok węglowy (ponad 4,3 mld zł) ok. 500 MW

2. W 2016 r pierwsze sygnały działaczy czeskich, że brakuje im wody, od 2019 lokalne gminy, 
Liberecki Kraj , rząd czeski włączają się w kampanię dotyczącą problemu Turowa i braku wody 
( wg Hydrologickeho Ustawu- spadek w ub. roku o 8 m wód wgłębnych w ujęciu Uhelna)

3) 3. marca 2021 skarga Rządu Czeskiego do TSUE, po opinii KE o naruszeniu przez Polskę 2 
dyrektyw przy przedłużeniu koncesji dla Turowa o 6 lat

4) 21. maja 2021 zabezpieczenie TSUE- zatrzymanie wydobycia w kopalni rozpoczyna  
wyjątkowy międzynarodowy kryzys

5) Mimo obietnic Premiera (ok 50 mln Euro) po 4 mies. nie ma umowy z Czechami

6) 20. września 21 - decyzja TSUE o nałożeniu 0,5 mln euro dziennie kary na Polskę za nie 
wykonanie postanowienia z 21.maja

Turów - przypomnienie sytuacji



Zamknięcie Turowa – zagrożenie dla transformacji  
regionu, Polski

• Bardzo istotny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju; 7- 8 % energii, kilkadziesiąt tysięcy osób 
związanych z zakładem ( PGE, rząd)

- Rzeczywistość- :  razem 5,3 tys. pracowników: kompleks ( 3,5 tys.)  ok 100 dostawców ( 1,8 tys.) plus 
rodziny to ok 15 - 20 tys. ludzi  , przeciętnie ok 3 % rocznego zapotrzebowania energii el. w PL

• Spisek Niemiec i Rosji, dla zwiększenia sprzedaży gazu, wypychanie węgla przez politykę UE, wysokich 
uprawnień emisyjnych ( minister Ziobro)

• Miejsca pracy, obawy o powtórzenie losów transformacyjnych Wałbrzycha (głosy lokalnych działaczy. 
mieszkańców)

• Problem ciepła dla Bogatyni i  przemysłowych szklarni wokół Turowa ( sędzina TSUE tego nie uwzględniła)

• Problem polityczny ( porażka rządu) społeczny (załoga na urlopie?), gospodarczy ( straty)  zastosowania się 
do postanowienia TSUE- wyłączenia kopalni i elektrowni do wyroku TSUE ok  do wiosny 2022r, 

• Problem kar 6 mies. x ok 70 mln =  ok 420 mln zł ( najdroższy prąd w Pl, UE)



Zagrożenia dla Turowa i transformacji cd.

- Fiasko Turowa może rzutować na szanse całej transformacji w PL 

- dalsze pogorszenie - i tak złych- stosunków z UE

- Ekonomika produkcji energii z węgla w Turowie pogarszana przez:

- rosnący udział i pierwszeństwo OZE,

- koszty układu z Czechami

- koszty kar TSUE  

- rosnące ceny CO2

(część kosztów spadnie na PGE- rosnąca groźba wyłączenia z powodów ekonomicznych)

- Trwanie Turowa do 2044 r ( polityczna „mantra Twierdzy Turów”)  mało prawdopodobne?

- Brak strategii i scenariuszy na wcześniejsze zamknięcie kompleksu  ani ze strony premiera, 
rządu ani lokalnych liderów-



Zamknięcie Turowa – szansa dla transformacji  regionu, Polski
- Postanowienie TSUE może otworzyć wariant „modelowej transformacji” 

obejmującej wcześniejsze zamknięcie Turowa:

• politycznie – ofensywne wyjście z Twierdzy Turów,

• ekonomicznie- szansa na zmniejszenie kosztów i zbudowanie nowej gospodarki, 

• społecznie- na ustabilizowanie nastrojów , opanowanie lęku, nowe , budowę trwałych 
miejsc pracy

- Szansa dla TETIP do elektroprosumeryzmu 2040 ( ekspertyza i metodologia prof. 
Popczyk i dr Bodzek)- brak  skonsolidowanego zaplecza w przeciwieństwie do 
Subregionu Wałbrzyskiego

- Lobbing na rzecz WEK-OZE- model Zklastra z 2 GW Turowa na węglu robimy ponad 5 
GW ( wiatr, słonce, el. szczytowo- pompowa) 

- zamkniecie Turowa do 2030r- korzyści: – mobilizuje do rzeczywistej transformacji, 
daje pewność na Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji i wsparcie UE ( 260 
mln euro + II i III Filar Mechanizmu ST)



Decyzja o modelowej transformacji Turowa w ciągu 10 lat
Przygotowanie wspólnie z rządem, mieszkańcami, MSP, samorządami scenariuszy planowego wyłączenia 
kompleksu w latach 2027-30

- Skorzystanie ze środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE i innych- alternatywny rozwój i miejsca pracy

- zachowanie zabytków kultury - Opolno Zdrój, domów przysłupowych, pałacy ( jeden z kierunków strategii) 

- plan przygotowania i zachowania zabytku przemysłowego ( rozwoju tuystyki) po wyłączeniu kopalni i elektrowni 
Turów

- rozwój współpracy i wymiany międzynarodowej

- =============================

- TETIP do elektroprosumeryzmu 2040 – neutralność klimatyczna 2040r

- Model elektroporosumencki dla powiatu zgorzeleckiego 

- 90 tys. mieszkańców- korzyści  470 mln zł rocznie strumienia środków dotychczas wypływającego z paliwami 
kopalnymi ( w tym ok 120 mln  zł w gm. Bogatynia)- (taki model przyjęto w  w Społecznym Planie Sprawiedliwej 
Trans. Subregionu Wałbrzyskiego)

- Cechy elektroprosumeryzmu:

- 100 % potrzeb w  energii elektrycznej( ogrzewanie, transport też)

- oddolna produkcja i bilansowanie energii od sołectwa, gminy wiejskiej, miasta po region w oparciu o istniejące 
technologie EE i  OZE (słońce, wiatr)  stabilizacja dostaw:  biogazownie, magazyny energii, technologie 
informatyczne, import- wymiana energii, zarządzanie popytem 
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