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W dniu 20 września 2a2l roku Trybunat Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) podtrzymał
swoje postanowienie w sprawie natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla

brunatnego w KopalniWęgla Brunatnego ,,Turów" (Oddział PGE G|EK SA). Dodatkowo nałożył

na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro za każdy dzień ewentualnej zwłoki w realizacji
postanowienia.

Nie wnikając w szczegóty, kto jest winny aktualnej sytuacji, zamknięcie kopalni byłoby tragedią
dla pracowników kopalni, elektrowni, spółek zależnych, firm współpracujących i członków ich
rodzin. Tragedią porównywalną w swych skutkach do ofiar wśród ludności cywilnej
poniesionych w wyniku działań wojennych. Dziesiątki tysięcy osób z dnia na dzień zostałyby
pozbawione materialnych środków swego utrzymania. Transformacja energetyczna jest
procesem długoletnim i nie można jej dokonywać jednoosobowo, jedną nieprzemyślaną
decyzją europejskiego sądu.

Nieludzki wyroĘ a w konsekwencjijego wykonanie, nie tyle uderzy w Rząd Polski, co w rodziny
mieszkające w powiecie zgorzeleckim. Powiat zgorzelecki stałby się terenem swoistego
eksperymentu społecznego poprzez utworzenie getta ludzi wykluczonych.

Wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni musi pociągnąć za sobą wyłączenie elektrowni
i zaprzestanie produkcji energii elektrycznej, zapewnia jącej 5-7oń krajowego zapotrzebowania
na prąd. Wyłączenie elektrown| całkowicie sprawnej i spełniającej wszystkie wymogi

technologiczne Unii Europejskiej - w tym najnowszego w Polsce bloku opalanego węglem
brunatnym - byłoby wydarzeniem bezprecedensowym w całej historii europejskiej energetyki.



W związku z postanowieniem TSUE zobowiązującym Rząd Polski do natychmiastowego
zaprzestania wydobycia węgla w KopalniWęgla Brunatnego ,,Turów" (Oddział PGE G|EK S.A.)

domagamy się:

- pilnych działań Rządu RP zmierzających do rozwiązania tej dramatycznej sytuacji,

-rewizji postanowienia TSUE, uwzględniającego przesłanki prawne, społeczne
i bezpieczeństwa energetycznego państwa po!skiego,

- zapewnienia daIszego stabiInego wydobycia węgla przez Kopalnię Węgla Brunatnego Turów.
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].. Premier Rządu RP - Mateusz Morawiecki
2. Wiceprezes Rady Ministrów - Jarosław Kaczyński

3. Minister Aktywów Państwowych - Jacek Sasin

4, Minister Klimatu i Środowiska - Michał Kurtyka
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