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Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, TEPP

Kryzys środowiskowo-inwestycyjny, społeczny i 
polityczny polsko-czeski o wymiarze unijnym w 
Turowie. Perspektywa sektora NGO



1) Stawiany jest nowy blok węglowy (ponad 4,3 mld zł) ok. 500 MW - obecnie w rozruchu

– negatywna opinia prof. Popczyka i dr Bodzka z 2018/19 r – groźba kosztów osieroconych, 2-3 
razy więcej miejsc pracy dałby rozwój OZE w regionie

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 

( wszystko wskazuje na to, że rząd zlekceważył proces, nie dostarczył min. do TSUE informacji, 
że elektrownia produkuje także ciepło dla miasta Bogatynia i wielkich szklarni- innych 
podmiotów niż PGE)

Przypomnienie sytuacji





Reakcja na kryzys po postanowieniu TSUE
• Propaganda PGE, rządu przeceniająca rolę Turowa w systemie energetycznym ( 8% 

zaopatrzenie kraju) i społecznym ( 60-80 tys. miejsc pracy)

• Premier Morawiecki po 4 dniach od postanowienie TSUE spotyka się z premierem Czech 
Babiszem i zapowiada porozumienie, zapłatę 40-50 mln euro, wybudowanie ekranu 
hamującego spływ wód ze strony czeskiej i wycofanie wniosku rządu czeskiego z TSUE

Negocjacje w Pradze- postulaty:

- Środki finansowe- rekompensata dla Czechów

- Naprawienie naruszeń prawa UE w prawie polskim ( koncesje- zmiana?)

- Wspólny monitoring wód, możliwość niezapowiedzianych kontroli czeskich na obiekcie

- Ekran chroniący wody oraz wał na granicy chroniący przed hałasem

- Inne…



Jest umowa (?)- problemy zostają w Polsce
- Ekonomika produkcji energii z węgla w Turowie pogarszana przez rosnący 

udział i pierwszeństwo OZE, koszty układu z Czechami- część kosztów spadnie 
na PGE, rosnące ceny CO2,…

- 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

- Wariant  wcześniejsze zamknięcie Turowa:
- pojawia się w artykule szefa Zklastra(2035r)  i miękko w wywiadzie 

wiceministra Zyski – należy rozważyć pod warunkami…

- 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)



Problem społeczny i ekologiczny zostaje

- Problem społeczny :  razem 5,3 tys. pracowników: kompleks ( 3,5 tys.)  ok 100 
dostawców ( 1,8 tys.) plus rodziny to ok 15 - 20 tys. ludzi 

- Mieszkańcy w powiecie zgorzeleckim (90 tys.), w tym gmina Bogatynia (23 tys.)

- Struktura społeczna nastawiona na jeden wielki podmiot energetyczny- jego 
upadek bez asekuracji i przygotowania alternatywnego rozwoju, to groźba 
degradacji części społeczeństwa jak subregionie wałbrzyskim 30- 25 lat temu i 
jak w regionach węglowych Anglii i Szkocji 45 lat temu po złamaniu górników 
przez premier Thatcher

- Problemy ekologiczne- woda – lej depresyjny nie zniknie, głębsza eksploatacja 
węgla, większe problemy, ekran ma ograniczone działanie

- Hałas, wibracje, okresowo pylenie nie zniknie- odkrywka zbliża się do Czechów

- Emisje gazów cieplarnianych- mln ton CO2 sytuują Turów ( 2 GW) w pierwszej 
10. emitentów GHG w Europie- presja opinii publicznej na skutek klęski 
klimatycznej





Stanowisko NGO ( EKO-UNIA, Greenpeace, Fundacja RTON, Frank Bold)
Decyzja o wcześniejszym zamknięciu Turowa

Przygotowanie wspólnie z mieszkańcami, MSP, samorządami planowy scenariusz wyłączenie kompleksu w 
latach 2026-30

- Skorzystać ze środków UE- TPST, alternatywny rozwój i miejsca pracy

- Ważnym elementem jest lokalna transformacja energetyczna na OZE, zachowanie zabytków- Opolno Zdrój 

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

- EKO-UNIA ma wątpliwości i je zgłasza publicznie dla zastąpienie 2 MW węglowych Turowa , ponad 5 GW OZE 
( farmy wiatr, PV, elektrownia szczytowo- pompowa na dnie odkrywki)

- 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)- potrzebna fachowa ekspertyza



Podsumowanie
• Płacimy jako podatnicy i ludzie w tym regionie za zaniechania, dryf polityki 

energetycznej rządu, brak odwagi polityków, którzy zmierzenie się z rzeczywistym 
problemem zastąpili propagandą wyborczą – mantra węglowa do 44r

• Płacą też ludzie w powiecie- Bogatyni, Zgorzelcu, strachem, niepewnością. Już 
podejrzewają, że są oszukiwani przez ich „liderów”, też związkowych,…

• Dojrzewa jednak czas zmiany, wymuszony przez stanowczość rządu czeskiego i 
postanowienie TSUE, 

• Rząd polski może być wybity z łatwych i szybkich (wyłącznie finansowych) rozwiązań



Dziękuje za uwagę!
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