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Posłowie polskiego Sejmu razem z „Solidarnością“ chcą za
pomocą nowej ustawy zastopować europejski handel emisjami
Ludwik Dorn, były polski Marszałek Sejmu oraz
założyciel partii Prawo i Sprawiedliwość, razem z 20
innymi
członkami
klubu
parlamentarnego
„Solidarna Polska” zapoczątkował w dniu
02.01.2012 w Katowicach inicjatywę, która miałaby
nie dopuścić do niekorzystnego wpływu pakietu
klimatycznego na Polskę i inne kraje UE.
Dla osiągnięcia tego celu zastosowane ma zostać
wchodzące w życie w dniu 01.04.2012 roku prawo,
dopuszczające tzw. europejską inicjatywę obywatelską.
Po raz pierwszy w Europie zadecydowano o tym, aby
w drodze europejskiej inicjatywy obywatelskiej
zobligiwać komisję do przedstawienia projektu
ustawy, która nie dopuści do wprowadzenia w życie
w dniu 01.01.2013 pakietu klimatycznego.
Głównym powodem utworzenia inicjatywy jest
przewidywane, niekorzystne oddziaływanie handlu
emisjami na energetyczną i kosztowną sytuację
Polski oraz związaną z tym utratę miejsc pracy. Do
zwolenników inicjatywy należą najwidoczniej też,
znane w całej Europie, związki zawodowe
„Solidarność”, z jej wcześniejszym przewodniczącym Lechem Wałęsą, który ma doprowadzić do
masowej mobilizacji.
Podczas konferencji prasowej w Katowicach w dniu
02.01.2012, poseł na Sejm Ludwik Dorn i bezpartyjny
Mariusz Jędrysek, razem ze Zbigniewem Ziobro i
Jackiem Kurskim (byli członkowie PiS) podali do
wiadomości, że zamierzają oni w ramach klubu
parlamentarnego o nazwie Solidarna Polska zrzeszającym 20 posłów na Sejm, zapoczątkować ruch, którego

celem jest zastopowanie, niekorzystnego dla Polski i
innych krajów UE, pakietu klimatycznego.
Głównym inicjatorem, bazą wyjściową i siłą napędową
działań przeciwko pakietowi klimatycznemu UE na lata
2013-2020 jest utworzony w dniu 07.11.2011 przez 16
posłów, klub parlamentarny „Solidarna Polska”.
Wykorzystano przy tym, dozwoloną przez Sejm,
możliwość tworzenia klubów parlamentarnych, do
których przyłączyć się mogą posłowie należący do
różnych ugrupowań partyjnych. Warunkiem utworzenia
grupy roboczej związku, zwanego również klubem
parlamentarnym, jest współdziałanie co najmniej 15
posłów.
Solidarna Polska jest szóstym i najmniejszym
ugrupowaniem parlamentarnym. Dla porównania
obywatelski klub parlamentarny „Parlamentarna
Platforma Obywatelska” zrzesza 207 posłów.
Ugrupowań parlamentarnych (klubów) nie należy mylić
z partiami politycznymi. Faktem jest jednak, że
większość członków założycieli klubu „Solidarna
Polska” pochodzi z otoczenia Partii PiS, której
współzałożycielem był były Prezydent Lech Kaczyński,
który zginął w katastrofie lotniczej.
Solidarna Polska widzi siebie jako ruch opozycyjny w
stosunku do oficjalnej linii działań w zakresie ochrony
środowiska, reprezentowanej przez Donalda Tuska i
jego koalicji rządzącej złożonej z jego partii PO oraz
partii PSL wicepremiera Waldemara Pawlaka. (Zobacz:
infobox nr 2, strona 4).
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Planowane referendum europejskie (Europejska
Inicjatywa Obywatelska)
Czterech
inicjatorów
europejskiej
inicjatywy
obywatelskiej świadomie wybrało Katowice jako to
miejsce, w którym ogłoszony zostanie zamiar
doprowadzenia do odstąpienia od planowanego pakietu
klimatycznego lub do jego reformy. Katowice są na
Śląsku miastem- symbolem dla tych gałęzi przemysłu,
które się tam znajdują oraz związane z nimi miejsca
pracy, które poprzez europejską inicjatywę obywatelską
mają być chronione.
Twórcy europejskiej inicjatywy obywatelskiej chcą za
pomocą referendum postawić Europejczykom pytanie,
czy są oni za, czy przeciw pakietowi klimatycznemu do
2020. Polska i jej mieszkańcy, według opinii
organizatorów,
jest
prekursorem
wzmacniania
społeczeństwa obywatelskiego w Europie. Każde z
państw powinno zabiegać o zachowanie suwerenności
oraz przeciwstawiać się takim działaniom dotyczącym
ochrony środowiska, które zagrażają bezpieczeństwu
miejsc pracy, oraz które prowadzą do wzrostu kosztów
energii dla gospodarstw domowych i przemysłu.
Aby w szybkim tempie przybliżyć się do tego celu,
zorganizowane
ma
zostać
ogólnoeuropejskie
referendum. Do jego przeprowadzenia konieczne jest
uzyskanie poparcia miliona obywateli z siedmiu krajów
UE. Zbieranie podpisów rozpocząć się ma 1 kwietnia
2012, czyli dokładnie w tym dniu, w którym
odpowiednie prawo UE wejdzie w życie.
Zebrane w ciągu 12 miesięcy podpisy miliona obywateli
zostaną przekazane Komisji UE, która w ciągu 3
miesięcy zająć musi stanowisko w stosunku do
przedstawionych jej postulatów. (zobacz: infobox nr 1,
strona 3).
Twórca inicjatywy Ludwik Dorn wyraził przekonanie,
że w Polsce akcja taka znajdzie poparcie zarówno
związków zawodowych, jak i zrzeszeń pracodawców,
dostarczycieli
enrgii
oraz
większej
części
społeczeństwa. Już teraz politycy Solidarnej Polski
stojący za tą akcją prowadzą rozmowy z przedstawicielami innych krajów, przede wszystkim z
potencjalnymi sojusznikami z Czech, Bułgarii i
Rumunii.
Według Ludwika Dorna celem Solidarnej Polski jest
postawienie na nogi przynajmniej jednej czwartej
Europy, aby z mocą połączonych sił ruszyć na Brukselę
i Strasburg.
Solidarna Polska ma już doświadczenie w sprawach
klimatu. Europeseł Jacek Kurski, pełniąc swoją funkcję
posła w Parlamencie Europejskim, już w roku 2011

złożył formalne zapytanie parlamentarne (interpelację)
do Komisji Europejskiej.
W interpelacji tej domagał się on, aby Komisja
zrewidowała swoją politykę dotyczącą przemian
klimatycznych oraz aby wzięła pod uwagę stan
faktyczny, a nie wyimaginowane niebezpieczeństwo.
(zobacz też rozdział: Solidarna Polska i kłamstwo
klimatyczne)
Niebezpieczeństwa, jakie według Solidarnej Polski,
grożą Polsce i innym krajom UE.
Według Solidarnej Polski UE nie dysponuje rzetelną
analizą kosztów swojej polityki klimatycznej w
odniesieniu do poszczególnych krajów i regionów. Ze
wszystkich krajów UE Polska będzie tym krajem, który
poniesie najwyższe koszty zwiazne z realizacją pakietu
klimatycznego. Obecną sytuację Polski oraz powody
odrzucenia pakietu klimatycznego, Solidarna Polska
przedstawia w następujących punktach:
•
•

•

•

•

•

•

•

Przeważająca część polskiej energii uzyskiwana
jest z węgla, co siłą rzeczy powoduje dużą
emisję dwutlenku węgla
Polska dysponuje dużą powierzchnią obszarów
leśnych, które pochłaniają znaczne ilości
dwutlenku węgla. Biorąc to pod uwagę można
sytuację ekologiczną Polski uznać za dobrą i
zrównoważoną.
W Polsce, w roku 2013 wzrost kosztów energii
( np. energii grzewczej) szacuje się na 30-40%.
W dalszej perspektywie spodziewać się należy
wzrostu kosztów nawet o 60- 80%.
Jeśli pakiet klimatyczny w roku 2013 zostanie
wprowadzony, Polacy według prognozy
Solidarnej Polski, będą musieli się pogodzić
również z 80% wzrostem rachunków za energię
elektryczną, które każdy będzie musiał zapłacić.
Już niedługo nie będzie się opłacało posiadać
fabryk w Polsce, a produkcja wraz z miejscami
pracy zostanie przeniesiona do Chin i na
Ukrainę, a nawet innych krajów UE gdzie
energia jest tańsza.
Utrata
miejsc
pracy
spowodowana
przenoszeniem produkcji w celu uniknięcia
bardzo wysokich kosztów ochrony środowiskaw handlu emisjami zwane również carbonleackage- jest już zaprogramowana
Według danych NSZZ Solidarność, Polska w
wyniku wprowadzenia pakietu klmatycznego
oraz europejskiego handlu emisjami, utraci
250.000 miejsc pracy.
Oddziaływanie pakietu klimatycznego jest,
zdaniem Solidarnej Polski, niebezpieczne nie
tylko dla Polski ale również dla innych krajów
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•

•

UE. Spowodowane jest to tym, że gospodarki
narodowe mogą się swobodnie rozwijać tylko
wtedy, kiedy mają pewny dostęp do niedrogiej
energii, produkowanej z zasobów krajowych.
Już wkrótce nastąpią kolosalne konsekwencje
dla polskiej gospodarki, opartej na węglu.
Szczególnie dadzą się one odczuć w sercu
Śląska, czyli tam, gdzie znajdują się największe
pokłady węgla kamiennego w Polsce.
Według Europosła Jacka Kurskiego, wydatki,
które miałaby ponieść Polska w związku z
dostosowaniem się do wymagań pakietu
klimatycznego, wynosić będą ponad 100
miliardów złotych, przy czym dotychczasowa
pomoc netto dla Polski pochodząca z UE
wynosiła tylko „kilka miliardów złotych”.

Aby zapobiec realizacji tego fatalnego dla Polski i
innych krajów UE scenariusza, wystartować ma
europejska inicjatywa obywatelska mająca na celu
ochronę interesów nowych krajów członkowskich
byłego bloku wschodniego, które podobnie jak Polska
mają wiele do stracenia w wyniku realizacji pakietu
klimatycznego.
Również znany związek zawodowy Solidarność
ostrzega przed negatywnymi skutkami wprowadzenia
pakietu klimatycznego dla polskiej gospodarki oraz
domaga się on rewizji i renegocjacji pakietu, który
doprowadzi do skokowego wzrostu ogólnego
obciążenia kosztowego, oraz który spowoduje utratę
wieluset tysięcy miejsc pracy.
W Polsce za głównego inicjatora wprowadzenia pakietu
klimatycznego uważa Solidarna Polska Francję, gdzie
78% energii wytwarza się w elektrowniach jądrowych,
które nie powodują emisji dwutlenku węgla. W Polsce
ponad 90% energii uzyskuje się w konwencjonalnych
procesach spalania, przede wszystkim węgla
kamiennego i brunatnego.
W konsekwencji handel emisjami stanowi dla Polski
znacznie większe obciążenie niż dla Francji. Spośród
wszystich krajów UE, Polska jest najprawdopodobniej
tym krajem, który musi zakupić największą ilość praw
do emisji. (Zobacz: infobox nr 3, strona 6).
Umowa klimatyczna UE (pakiet klimatyczny)
Przez Solidarną Polskę poddawana w wątpliwość
umowa klimatyczna inaczej zwana pakietem
klimatycznym jest opierającym się na trzech
oddzielnych filarach systemem, regulującym wspólną
strategię dotyczącą klimatu i energii. W chwili obecnej
emituje się łącznie w UE ok.4 miliardów ton CO2.
Pakiet energetyczno- klimatyczny zmusza kraje UE do
redukcji emisji CO2 o 20%.

Infobox Nr. 1
Instrument Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej
Z dniem 1 grudnia 2009 wszedł w życie Traktat lizboński krajów
członkowskich Unii Europejskiej.
Mocą tego traktatu zmodyfikowane zostały Instytucje UE oraz
zoptymalizowane zostały sposoby ich działania po to, aby mogły
one jeszcze efektywniej i z jeszcze większą mocą sprostać
wyzwaniom, jakie zostaną im postawione. Traktat lizboński ma
na celu również usprawnienie demokratycznego działania Unii
oraz wzmocnienie zdolności Unii do codziennego wspierania
obywateli krajów członkowskich.
Na skutek zmian wprowadzonych przez Traktat lizboński
Parlament Europejski przyjął rozporządzenie nr 211/2011
dotyczące inicjatywy obywatelskiej. Rozporządzenie to opublikowane zostało w dniu 13.03.2011 w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej i niebawem, w dniu 01.04.2012, wejdzie ono w
życie. Rozporządzenie umożliwia obywatelom Unii wystąpienie
do Komisji z prośbą o przedstawienie propozycji rozwiązań
problemów dotyczących znacznej ilości obywateli UE. Inicjatywa
obywatelska, o której mowa powyżej, podpisania musi być przez
co najmniej 1 milion mieszkańców, z co najmniej ¼ krajów Unii.
Inicjatywa obywatelska, która umożliwia powyższe rozporządzenie, może być skuteczna tylko pod pewnymi warunkami. Są to
w szczególności:
• Cele inicjatywy obywatelskiej muszą być podpisane przez
co najmniej 1 milion mieszkańców krajów należących do
Unii Europejskiej.
• Podpisy muszą pochodzić od mieszkańców co najmniej ¼
państw członkowskich, tzn. w chwili obecnej, z co
najmniej 7 państw.
• Organizatorzy inicjatywy mają 1 rok czasu na zebranie
koniecznej ilości podpisów.
• Dla każdego z państw ustanowiona jest pewna liczba
minimalna. Jest ona 750 razy większa od liczby posłów
danego kraju członkowskiego, zasiadających w
Parlamencie Europejskim. (oznacza to, że mniej więcej
co tysięczny obywatel musiałby się przyłączyć do
inicjatywy). Dla Niemiec liczba koniecznych głosów
wynosi 74.250.
• Zbieranie głosów możliwe jest zarówno za pomocą
podpisów, jak też za pomocą rejestracji online.
• Planowana inicjatywa nie może być sprzeczna z
wartościami Unii zawartymi w artykule 2 Traktatu o
Unii Europejskiej.
Jeśli powyższe warunki zostały spełnione i milion mieszkańców
Unii wyraziło swoje poparcie dla inicjatywy oraz, w ciągu 3
misięcy, przez państwa członkowskie wydane zostało odpowiednie zaświadczenie, może być ono przez inicjatywę przekazane
Komisji. Od tego momentu Komisja ma 3 miesiące czasu na
sprawdzenie inicjatywy oraz ustanowienie dalszego sposobu
postępowania.
Po upływie tego czasu Komisja jest zobowiązana przedstawić
jasne, zrozumiałe i szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobów
postępowania w celu realizacji jej zamiarów.
Może się okazać, że powstanie inicjatywa ustawodawcza
odpowaiadjąca inicjatywie obywatelskiej, albo też, że Komisja
odmówi podjęcia odpowiednich działań. W tym przypadku
decyzja Komisji musi być szczegółowo uzasadniona.
W każdym przypadku organizatorzy mają prawo otrzymać
odpowiednie konsultacje na każdym szczeblu UE, jak również
prawo do ich przedstawienia w środkach masowego przekazu.
Otwartym pozostaje pytanie, czy powstały projekt ustawy będzie
w pełni, czy tylko częściowo odpowiadał oczekiwaniom
inicjatywy.
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UE domaga się zmniejszenia udziału energii
uzyskiwanej z surowców kopalnych oraz zwiększenia
udziału energii odnawialnej o 20%. Również o 20%
wzrosnąć ma wydajność energetyczna, a co za tym idzie
zaoszczędzone mają być surowce naturalne oraz
odciążone gospodarki narodowe. Według dyrektyw
Komisji UE wszystkie cele pakietu klimatycznego
osiągnięte mają być przez kraje członkowskie do 2020
roku.
Dyrektywa UE Nr 29 z 23 kwietnia 2009 (2009/29EG)
dotycząca handlu emisjami, uprzednio dyrektywa
2003/87/EG, zawierająca regulacje dotyczące systemu
handlu emisjami (ETS – Emissions Trading System)
obowiązuje od 01.01.2005 i przechodzi 01.01.2013 do
kolejnej fazy. Od roku 2013 przydziały praw do emisji
dla
dostawców
energii
oraz
przedsiębiorstw
przemysłowych będą całkowicie lub częściowo
odpłatne. Równe 11.000 przedsiębiorstw w 30 krajach
Europy (27 państw UE plus Lichtensztajn, Islandia i
Norwegia), wykorzystywać musi coraz więcej środków
finansowych na zakup potrzebnych praw do emisji CO2
i pięciu innych gazów cieplarnianych. Jako że UE chce
przejąć rolę prekursora w zapobieganiu przemianom
klimatycznym, określone przedsiębiorstwa muszą do
roku 2020 o 20% zredukować emisje (w stosunku do
roku bazowego 2005). Jeśli USA oraz kraje nowo
uprzemysłowione zdecydują się postawić sobie
porównywalne cele, UE będzie gotowa zredukować
emisje o 30%.
W roku 2012 przedsiębiorstwom zostaną przyznane
równe 2 miliardy praw do emisji, które od roku 2013 do
roku 2020 będą sukcesywnie zmniejszane. Przedsiębiorstwa oraz sektory gospodarcze, które do tej pory nie
były objęte handlem emisjami, a które również emitują
2 miliardy ton CO2, podlegać będą innemu filarowi
pakietu klimatycznego.
Przygotowywana jest nowa dyrektywa UE dotycząca
wydajności energii. Ma ona wejść w życie w roku
2013.
Już w roku 2007 Komisja postanowiła zredukować
zużycie energii pierwotnej w UE do 2020 o 20% w
stosunku do roku 2005. Aby pomimo dotychczasowego
opóźnienia osiągnąć ten ambitny cel, Komisja UE
przygotowuje obecnie nowy pakiet środków
zaradczych, mający na celu osiągnięcie zaplanowanej
oszczędności energii.
W pakiecie środków zaradczych, dotychczasowe
dyrektywy UE dotyczące usług energetycznych
(2006/32/EG) oraz kogeneracji (2004/8/EG), mają być
w dużym stopniu zastąpione poprzez nową dyrektywę
lub rozporządzenie. Nowa dyrektywa przewiduje
dalekosiężne działania mające na celu wydajniejsze

wykorzystanie energii we wszystkich
obszarach
łańcucha energetycznego, poczynając od pozyskiwania
energii, przez jej przetwarzanie i dystrybucję aż- na co
kładzie się szczególny nacisk- do ograniczenia zużycia
energii.
Infobox Nr. 2
Osoby będące twórcami i siłą napędową pierwszej
europejskiej inicjatywy obywatelskiej przeciwko

handlowi emisjami
Ludwik Stanisław Dorn jest politykiem, socjologiem i
publicystą. W roku 2007 był Marszałkiem Sejmu.
Dorn jest współzałożycielem partii Prawo i
Sprawiedliwość, w latach 2005 do 2007 był
Wicepremierem, a także Ministrem Spraw Wewnętrznych
i Administracji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i
Jarosława Kaczyńskiego.
Zbigniew Ziobro jest politykiem i prawnikiem, przez trzy
kadencje był posłem na Sejm. W latach 2005 do 2007
Ministrem
Sprawiedliwości
oraz
Prokuratorem
Generalnym w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i
Jarosława Kaczyńskiego. Od 2001 był on działaczem
partii Prawo i Sprawiedliwość, w roku 2005 był szefem
kampanii wyborczej Lecha Kaczyńskiego, ubiegającego
się o urząd Prezydenta Polski.
W wyborach w 2009 został wybrany do Parlamentu
Europejskiego. W dniu 4 listopada 2011 został
wykluczony z PiS.
Jacek Olgierd Kurski- jest dziennikarzem i politykiem. W
latach 2005 do 2009 był posłem na Sejm, a od roku 2009
jest posłem w Paelamencie Europejskim.
Jako syn Anny Kurskiej, działaczki NSZZ Solidarność i
byłej senator oraz jako brat Jarosława Kurskiegozaangażowanego dziennikarza, Jacek Kurski był już na
początku lat 80.
Działaczem opozycji oraz członkiem NSZZ Solidarność.
Po roku 1989 był związany z wieloma partiami
prawicowymi, często dokonujac zmian przynależności
partyjnej. W dniu 4 listopada, razem ze Zbigniewem
Ziobro i innymi posłami, wykluczony z PiS
Mariusz Orion Jędrysek jest profesorem geologii,
politykiem oraz byłym Wiceministrem Ochrony
Środowiska. Jest członkiem Parlamentu Europejskiego i
współzałożycielem Solidarnej Polski.
W roku 2008 został dyrektorem Instytutu ds. czystych
technologii we Wrocławiu, a w 2009 objął funkcję
dyrektora
Wrocławskiego
Ośrodka
Regionalnej
Wspólnoty Wdrożeń Innowacji w Klimatycznym KIC.
Janusz Śniadek, przywódca NSZZ „Solidarność” od
2002 przewodniczący Komisji Krajowej Solidarność.
Ogólnopolski Związek Zawodowy „Solidarność”
obejmuje 37 regionów oraz 16 branżowych związków
zawodowych.
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Dyrektywa UE nr 28 z 23 kwietnia 2009 (2009/28EG)
dotycząca energii odnawialnej reguluje działania
związane z promowaniem wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych.
Za pomocą dyrektywy UE dotyczącej energii
odnawialnej krajom członkowskim postawione zostały
wysokie i wiążące cele. Wszystkie kraje członkowskie
zobowiązane są do końca 2020 osiągnąć średnio 20%
zużycia energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii.
Tylko w sektorze transportu udział procentowy energii
odnawialnej, który musi zostać osiągnięty został
obniżony do 10%. Dyrektywa przewiduje zróżnicowane
cele dla poszczególnych państw członkowskich. Na
przykład Malta osiągnąć musi 10%, Polska 15%,
Niemcy 15%, a Szwecja 49%.
Aby zapewnić krajom osiągnięcie wyznaczonach celów,
dyrektywa nr 28 dotycząca energii odnawialnej opiera
się w przeważającej części na krajowych instrumentach
finansowych. Osiągnięcie celu przez jeden z krajów
członkowskich możliwe jest również poprzez
finansowanie
projektów
w
innych
krajach
członkowskich lub też poprzez bezpośredni, fizyczny
transfer energii odnawialnej z innego kraju
członkowskiego, zwiększający własny udział energii
odnawialnej. Dyrektywa ta po raz pierwszy ustanawia
kryteria odnawialności produkcji biomasy do
energetycznego wykorzystania.
Na mocy powyższej dyrektywy został ustanowiony dla
Unii Europejskiej jako całości zbiór zasad dotyczący
poszczególnych
obszarów
energii
odnawialnej:
transportu (olej napędowy, benzyna), prądu elektrycznego oraz ciepła/zimna. Obowiązujące do 31.12.2011
dyrektywy dotyczące energii odnawialnej (dla energii
elektrycznej
2001/77/EG
oraz
dla
biopaliw
2003/30/EG) zostały uchylone i zastąpione nową
dyrektywą dotyczącą energii odnawialnej.
Odkryte przez Solidarną Polskę „kłamstwo
klimatyczne”
Solidarna Polska ma bardzo specyficzny pogląd na
pakiet klimatyczny UE oraz na globalne problemy
klimatyczne ludzkości. Pogląd ten w ekstremalny i
odczuwalny sposób odróżnia się od pozostałych.
Poniżej przedstawiamy kilka punktów, które zostały
poruszone przez Solidarną Polskę na konferencji
prasowej w dniu 02.01.2012:
a) Politycy Solidarnej Polski akcentują, że kraje
UE chcą co prawda drastycznie zredukować
emisję CO2, ale gospodarki narodowe
odpowiedzialne za produkcję największej ilości
CO2 nie posiadają żadnych, związanych z tym
planów.

b) Pojawia się coraz więcej opinii podważających
teorię globalnego ocieplenia klimatu. Z tego
powodu część naukowców uważa redukcję
emisji za bezsensowną, gdyż globalne
ocieplenie wynika z cyklicznych zmian
temperatury na Ziemi, a nie jest spowodowane
działalnością człowieka (cytat: Jacek Olgierd
Kurski).
c) Zdaniem Solidarnej Polski należy podkreślić, że
efekt cieplarniany jest tylko hipotezą, dla której
(podobnie jak dla wielu innych), nie ma
żadnych jednoznacznych dowodów. Obserwowane zjawiska klimatyczne i pogodowe
spowodowane są zwykłą cyklicznością, jaka już
częściej opisywana była w kronikach Ziemi.
d) Eksperci potwierdzili nieprawdziwość prognoz
dotyczących topnienia lodowców (cytat: Europoseł Jacek Kurski)
e) UE podporządkowała potrzeby gospodarcze i
społeczne potrzebom dbania o klimat, natomiast
jest to bardzo słabo podbudowane merytorycznie (cytat: Prof. Mariusz Orion-Jędrysek).
f) Pakiet klimatyczny UE został de facto
wymyślony tylko po to, aby silniejsze kraje UE
zlikwidować mogły przewagi konkurencyjne
krajów UE, które są mniej rozwinięte. (cytat:
Ludwik Dorn)
Zdaniem Solidarnej Polski, z uprzednio opisanych
powodów pakiet klimatyczny Komisji UE jest pomyłką.
W obecnej formie pakiet ten ogranicza przemysł,
powoduje wzrost kosztów utrzymania ponoszonych
przez obywateli, zagraża rynkowi pracy i powoduje
pogłębianie biedy w Polsce i innych krajach.
Polska i energia atomowa
Siłą rzeczy, co niektórzy w Polsce myślą o energii
jądrowej jako alternatywie dla węgla.
Zapasy energetyczne Polski zawarte w węglu nie są tak
duże, żeby nie trzeba było się zastanawiać nad tym, w
jaki spsób je uzupełnić lub zastąpić.
Jako że Solidarna Polska pakiet klimatyczny uważa za
broń wycelowaną w naród polski, należałoby- zdaniem
SP- już z tego powodu rozważyć opcję wykorzystania
energii jądrowej.
Prawdą jest niestety to, co przewiduje Solidarna Polska,
że związek który powstał pomiędzy planem budowy
elektrowni jąrowej i pakietem klimatycznym UE,
spowoduje ekstremalnie wysoki wzrost kosztów
inwestycyjnych związanych z budową elektrowni.
Powód jest bardzo prosty, a stanowi go znana zależność
rynkowa pomiędzy popytem, a podażą. Wszystko już
5

teraz wskazuje na to, że producenci elektrowni
jądrowych (przede wszystkim Francja) będą żądać od
Polski zapłacenia znacznie wyższych cen, jako że zdają
oni sobie sprawę z tego, że zakup przez producentów
energii praw do emisji, będzie ich kosztował jeszcze
więcej.
Tendencja do przesady i tragizowania
Biorąc pod uwagę zasoby surowcowe Polski wydaje się,
że węgiel jeszcze długo pozostanie do dyspozycji jako
materiał opałowy, a w związku z tym, że jest on naszym
surowcem rodzimym, „nie stanie się narzędziem
szantażu energetycznego – takim narzędziem jakim jest
np. gaz ziemny w rękach rosyjskich oligarchów” (cytat:
Solidarna Polska).
Zdaniem Solidarnej Polski szczególnej tragedii dla
naszego kraju upatrywać należy w tym, że poprzez
członkostwo w UE wywierany będzie na Polskę nacisk
ekologiczny, który działać będzie jeszcze szybciej i
jeszcze
dotkliwiej
niż
zagraniczny
szantaż
energetyczny.
Odrzucenie przez Solidarną Polskę wszystkich działań
Komisji UE związanych z klimatem znajduje swój
szczyt w wypowiedzi, że Polacy wielokrotnie w swojej
historii byli „nabijani w butelkę”, częstokroć nie bez
własnego udziału.
Od konferencji jałtańskiej w roku 1945, podczas której
zadecydowano o przesunięciu granic Polski w kierunku
zachodnim, była to „ordynarna ruska butla gazowa”.
„Jeszcze z tej butli na dobre nie wyszliśmy, a dajemy
się znowu pakować w następną - tym razem jest to
elegancki pakiet klimatyczny”. (cytat: Solidarna
Polska).
Szansa inicjatywy europejskiej na zmianę pakietu
klimatycznego oraz handlu emisjami- podsumowanie
Obawy Solidarnej Polski i przewidywane przez nią
następstwa pakietu klimatycznego UE są dla większości
krajów
członkowskichzdaniem
Emissionshändler.com®- w zasadzie niebezpodstawne i w
szczególności dla takich Państw jak Polska, Czechy,
Słowacja, Bułgaria i Rumunia całkowicie realistyczne.
Potwiedzają to statystyki oraz przeprowadzone
porównania zmian kosztów energii w ciągu ostatnich 3
lat w Polsce, Francji i Niemczech.
Jest prawie dowiedzione, że w zdominowanym przez
węgiel kraju - takim jak Polska - w którym poziom
dochodów jest znacznie niższy niż w Niemczech, czy
Francji, wzrost kosztów energii oraz kosztów
utrzymania w takim samym stopniu, jak w innych
krajach, stanowi proporcjonalnie znacznie większe

obciążenie. Bazując nie tylko na przewidywaniach, ale
na
rzeczywiście
występujących
niekorzystnych
następstwach wprowadzenia pakietu, Solidarna Polska
(z pomocą związków zawodowych „Solidarność”) na
pewno z łatwością znajdzie milion zwolenników.
Infobox Nr. 3
Polska i węgiel
Zasoby węgla kamiennego w Polsce szacowane są na ok.
43,1 mrd ton. Odkryte do tej pory zasoby węgla
brunatnego szacowane są na 13,6 mrd ton.
Po uwzględnieniu średnich wartości opałowych węgla
kamiennego i brunatnego (23 GJ/tonę i 14,25 GJ/tonę),
wynika że dysponujemy 1.200 mrd GJ energii zawartej w
tych surowcach. Corocznie zużywa się w Polsce około 83
mln ton węgla kamiennego oraz około 60 mln ton
brunatnego, co odpowiada 2,8 mrd GJ energii. Nie
uwzględniając eksportu oraz zakładając, że krajowe
zużycie węgla kamiennego i brunatnego utrzyma się na
obecnym poziomie, wyliczyć można, że zapasów węgla
wystarczy na przeszło 400 lat.

Emissionshändler.com® odnosi wrażenie, że Solidarna
Polska w rażący sposób przemilczała fakt, że Komisja
UE dla Polski i innych krajów członkowskich
korzystających głównie z węgla, przewidziała w handlu
emisjami na lata 2013- 2020 pewne szczególne i
przejściowe uregulowania, które w porównaniu do
średniej UE, mają silniej złagodzić następstwa
wprowadzenia pakietu.
Obawy związku zawodowego „Solidarność“ przed
utratą w Polsce w rezultacie wprowadzenia pakietu
250.000 miejsc pracy są, zdaniem Emissionshändler.com® raczej zaniżone. Powodem jest
uzasadnione niebezpieczeństwo, że nowe miejsca pracy
powstaną w wyniku wprowadzenia pakietu w
całkowicie odmiennych branżach niż te, w których
miejsca pracy zostały zlikwidowane. Wymagać to
będzie od ludzi znacznej elastyczności, ale która z
natury rzeczy nie wszystkim jest dana. Uzasadnione są
obawy, że wielu, szczególnie starszych pracowników
elastyczności tej rzeczywiście nie posiada (lub nie chce
jej posiadać).
Handel-emisjami.pl został liderem w zakresie dostarczania specjalistycznych, bezpłatnych informacji z rynku
CO2 w Polsce.
Na stronie internetowej www.handel-emisjami.pl po
prawej stonie znajduje się News Info Box, w którym
każdy przedsiębiorca znajdzie codziennie zaktualizowane
informacje dotyczące tematu CO2. Zapraszamy do
odwiedzania naszej strony internetowej !!!
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Jeśli przy takich, coraz szybciej zmieniających się
warunkach życia, większości społeczeństwa zostanie
zabrana możliwość utrzymania oraz brakować jej będzie
środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb takich
jak mieszkanie, żywność, ciepło czy odzież, a poza tym
zapewniona nie będzie możliwość wykonywania pracy i
utrzymania pewnego standardu poziomu życia, jest to
rzewiście podstawą do przyłączenia się do inicjatywy
europejskiej.
W obecnej sytuacji Polski i sąsiadujących z nią krajów
byłego bloku wschodniego, według
Emissionshändler.com®, będzie stosunkowo łatwo znaleźć
wymaganą ilość zwolenników dla takiej inicjatywy
obywatelskiej. Będzie to tym łatwiejsze, że
uregulowania związane z nowym prawem UE
dotyczącym inicjatywy obywatelskiej, wymagają
poparcia obywateli z tylko 7 krajów członkowskich.
Warunki europejskiej inicjatywy obywatelskiej zostaną
spełnione, jeśli przykładowo w następujących krajach
osiągnięta będzie minimalna ilość głosów w wysokości:
•
Rumunii 24.750
•
Węgier 16.500
•
Słowacji 9.750
•
Czech 16.500
•
Bułgarii 12.750
•
Estonii 4.500
„Reszta“ wymaganych podpisów w liczbie 900.000
pochodzić będzie z Polski.
Połączone siły
organizacyjne Solidarnej Polski i związku zawodowego
„Solidarność“, używając argumentów o 60-80 %
wzroście kosztów oraz o problemach związanych z
utrzymaniem, które już w tej chwili są bardzo wysokie,
z pewnością bez problemów zbierze 900.000 głosów.
Im więcej ludzi ma przeczucie, że ich osobiste
zapewnienie egzystencji (godne zamieszkanie, pożywne
wyżywienie, czysta woda, wystarczające dochody,
uznanie w społeczeństwie) jest w stanie zagrożenia, tym
bardziej jest odsuwana na dalszy plan ochrona
środowiska. Wyrażając to bardziej konkretnie:
•
•
•
•
•

Wyższy standard poziomu życia albo ochrona
klimatu
Zadowalający standard poziomu życia albo
ochrona klimatu
Miejsce pracy albo ochrona klimatu
Żywność, mieszkanie, ogrzewanie, odzież albo
ochrona klimatu
Życie albo ochrona klimatu

Prostym powodem dlaczego ludzie odrzucają środki
chroniące środowisko jest myśl, że ochrona środowiska

Handel emisjami CO2 w Polsce
5. nieodpłatne seminarium, wspierane przez UE

Również w roku 2012 polscy przedsiębiorcy otrzymają od
UE pierwszorzędną szansę, aby uzyskać zarówno
kupieckie, jak i techniczne informacje związane z tematyką
handlu emisjami. Dokładnie przed rozpoczęciem letnich
wakacji odbędzie się w Berlinie (Niemcy), częściowo
dotowane seminarium, podczas kórego przedsiębiorcom
zostaną przedstawione w języku polskim różne, aktualne
tematy związane z europejskim handlem emisjami CO2.
Seminarium to jest dla operatorów małych i średnich
instalacji oraz dla klientów Emissionshändler.com®
bezpłatne (pozostałe szczegóły w zaproszeniu z początkiem
maja 2012). Nocleg w hotelu będzie dotowany, wyżywienie
i napoje również, koszty dojazdu będą częściowo
dotowane.
2- dniowe seminarium zorganizowane przez Emissionshändler.com® zawiera również, dla zainteresowanych
uczestników, program wieczorny statkiem po Berlinie z
muzyką i tańcami.
Seminarium ma na celu przekazanie pracownikom
polskich instalacji i operatorom statków powietrznych
podlegających obowiązkowemu handlowi emisjami
informacji dotyczących trzeciego okresu rozliczeniowego
2013-2020, w szczególności dotyczących składania w lecie
2012 planów monitorowania/koncepcji monitoringu.
Miejsce i data seminarium:
14.06.2012, 12:30h do 15.06.2012, 15:30h, Berlin, DE
Informacja i rejestracja możliwa od maja 2012.

nie chroni mnie, tylko innych albo że zaczyna ona
działać dopiero w dalekiej przyszłości.
Niebezpieczeństwa, o których mowa i które dotyczyć
będą w przyszłości bardzo znacznej częsci polskiego
społeczeństwa
(jak
również
innych
krajów
członkowskich), istnieją rzeczywiście. Można zatem
przyjąć, że inicjatywa Solidarnej Polski okaże się
sukcesem,
co
znacznie
zachwieje
pakietem
klimatycznym krajów członkowskich. Patrząc czysto
subiektywnie, z punktu widzenia niektórych,
biedniejszych grup społecznych, projekt Solidarnej
Polski jest pozytywny.
Czego natomiast Solidarnej Polsce nie można wybaczyć
jest fakt, że aby zwiękyć swoje szanse, w celu
wzmocnienia swoich argumentów, posłużyła się
również zaprzeczeniem istnienia przemian klimatycznych.
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Rozprzestrzenianie się tego „kłamstwa klimatycznego”
jest nie tylko szkodliwe dla naszej Planety-Ziemi, ale
również próbą „ogłupienia” szerszych warstw
społecznych po to, aby wykorzystać je dla celu
europejskiej inicjatywy obywatelskiej.
Disclaimer
GEMB mbH nie ponosi ani wyraźnej, ani milczącej
odpowiedzialności za dokładność oraz kompletność
zamieszczonych
informacji,
jak
również
ich
przydatności do konkretnych celów.
List dotyczący emisji wydany jest na stronie
www.handel-emisjami.pl przez GEMB mbH i służy
wyłącznie celom informacyjnym. Informacje w nim
zawarte nie podlegają gwarancji ze względu na ich
dokładność oraz kompletność. Decyzje kupna lub
sprzedaży podjęte na podstawie zawartych w liście
informacji zawarte są przez przedsiębiorcę dobrowolnie
oraz bez oddziaływania osób trzecich.

Emissionshändler.com®
Członek Austriackiej Giełdy Energetycznej EXAA
częściowy udziałowiec APX(Amsterdam Power Exchange)
z EEX Leipzig (Europen Energy Exchange)
z Zarządem Niemieckiego Związku Handlu Emisjami
i Ochrony Klimatu www.bvek.de
GEMB mbH, Helmholtzstraße 2-9, Niemcy -10587 Berlin
Telefon: +49 30 – 897 25 954, Telefon: +49 30 – 398 8721-31
Telefax: +49 30 – 398 8721-29
Web: www.emissionshaendler.com , www.handel-emisjami.pl
Mail: nielepiec@handel-emisjami.pl , info@emissionshaendler.com
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