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Szanowny Panie Prezesie,

zwracamy się do Pana w związku z publikacją z poniedziałku 9 sierpnia 2021 r. nowego
raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. (dalej PGE), której zarządu jest Pan prezesem, nie opublikowała
dotychczas stanowiska odnoszącego się do tej kluczowej publikacji. Dlatego wzywamy do
głębokiej analizy raportu IPCC oraz podjęcia przez grupę PGE zdecydowanych kroków,
które umożliwią zakończenie pracy przez wszystkie elektrownie węglowe grupy PGE
najpóźniej do 2030 roku oraz zakończenie wydobycia węgla brunatnego w należących do
PGE kopalniach odkrywkowych, w tym z odkrywki Turów najpóźniej do 2030 roku. W
związku z trwającym międzynarodowym konfliktem dotyczącym przestrzegania dyrektyw
unijnych i negatywnego wpływu wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Turów na
środowisko oraz poziom życia mieszkańców terenów przygranicznych Republiki Czeskiej i
Republiki Federalnej Niemiec żądamy pilnego przygotowania analizy kosztów zakończenia
pracy kompleksu turowskiego w latach 2026, 2030 i 2044. Obowiązkiem PGE jest publikacja
ekspertyzy porównawczej kosztów społecznych, ekonomicznych oraz korzyści z unikniętych
kosztów zewnętrznych zakończenia wydobycia węgla w odkrywce Turów do końca 2026

roku z wariantem kontynuacji wydobycia do 2030 w porównaniu do obecnie zakładanego
2044 roku zarówno dla Grupy kapitałowej PGE jak i oddzielnie dla powiatu zgorzeleckiego.
Na Panu oraz na odpowiedzialnym za zarządzanie własnością Skarbu Państwa Ministrze
Aktywów Państwowych Jacku Sasinie spoczywa odpowiedzialność za warunki, w jakich
przyjdzie żyć i pracować nie tylko obywatelom i obywatelkom Polski, ale i osobom
mieszkającym w biedniejszych regionach świata. Jak jasno wskazuje raport IPCC, różnicę
stanowi podwyższenie średniej temperatury ziemi o każdy ułamek stopnia — może to
oznaczać być albo nie być dla milionów ludzi na świecie. To dużo większa odpowiedzialność
niż tylko zobowiązanie prawne do generowania zysków dla akcjonariuszy.
W 2020 roku elektrownia Turów wyemitowała do atmosfery 5,8 mln ton dwutlenku węgla.
Nowy blok w Turowie ma emitować dodatkowe 2,7 mln ton rocznie. Do 2030 roku
elektrownia Turów wyemituje ponad 55 mln ton dwutlenku węgla, czyli więcej niż wynosiła
łączne emisje Estonii, Litwy i Łotwy, Luksemburga i Słowenii w 20201.
Brak planów zakończenia pracy poszczególnych bloków węglowych w elektrowniach
należących do PGE zgodnych z wiedzą naukową czyni z Pana, Panie Prezesie oraz z Pana
Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, osoby odpowiedzialne za świadome działanie
zagrażające zdrowiu i życiu milionów osób na świecie.
Wyzwaniem współczesności jest podejmowanie decyzji odważnych i nie zawsze
popularnych.

Wymaga

to też

zmiany sposobów funkcjonowania przedsiębiorstw,

społeczeństw oraz systemów politycznych. Takich decyzji i takiej odwagi wymaga od nas
nauka oraz wiedza o zmianach zachodzących w atmosferze ziemskiej, które przedstawił
raport

IPCC.

Sprostanie

tym

wymaganiom

oznacza

konieczność

współpracy

międzynarodowej oraz wewnątrz kraju ponad podziałami partyjnymi. Dalsze funkcjonowanie
kopalni Turów nie sprzyja takiej współpracy, a dalsze trwanie polskiej elektroenergetyki przy
węglu ustawia nas w kontrze do krajów, którym zależy na wspólnym szybkim ograniczeniu
emisji.
Decyzje podejmowane przez Pana, Panie Prezesie mogą być przełomowe. Trzeba tylko mieć
odwagę przyznać, że nie ma już podstaw do obrony sposobów funkcjonowania i wytwarzania
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Jeszcze większy negatywny wpływ na klimat ma elektrownia Bełchatów, która w 2019 roku wyemitowała 38 mln ton
dwutlenku węgla. Dalsza praca elektrowni zakładająca wyłączanie pierwszych bloków w elektrowni Bełchatów dopiero na
początku lat 30. XXI wieku oznacza skumulowane emisje CO2 do 2030 roku przekraczające 300 milionów ton, czyli
większe od emisji Polski czy Włoch w 2020 roku.

energii, które pchają nas ku katastrofie. Mając na uwadze bezpieczną przyszłość Polek i
Polaków konieczne jest zamknięcie elektrowni węglowych w szybki i uporządkowany
sposób

oraz

budowa

systemu

elektroenergetycznego

opartego

na

współpracy

międzynarodowej i zaufaniu do własnych obywateli.
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