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III APEL WARSZAWSKI 

VI Europejskiego Meetingu Gospodarczego pt. POLITYKA KLIMATYCZNO-
ENERGETYCZNA UE. PROTOKÓŁ COP 21.POLSKA DROGA – WSPÓLNE CELE 
 

Ratyfikacja porozumienia globalnego z COP-21 otwiera szansę na rzeczowe i racjonalne 
podejście do polityki klimatycznej UE. Daje prawo wyboru własnej ścieżki dochodzenia do 
realizacji przyjętych zobowiązań. Podkreśla prawo do wykorzystania posiadanych 
zasobów surowcowych i stwierdza, iż nie musi to być sprzeczne z ochroną klimatu. 
Zasoby w Polsce to przede wszystkim węgiel kamienny i brunatny oraz potencjał rozwoju 
OZE i energetyki nuklearnej. Z przyczyn wzrastających niepokojów geopolitycznych tym 
bardziej należy sięgać do zasobów własnych poszukując alternatywnych paliw. Polska 
ścieżka musi zatem uwzględnić logikę stanu rzeczy, chronić prawo do wykorzystania 
własnych zasobów, tworząc strategię energetyki tak, jak ważąc koszty i skutki jest to 
najkorzystniejsze. Od wielu lat Polska dokonuje znaczących wysiłków - jesteśmy liderem - 
na rzecz ochrony środowiska, poprawy jakości powietrza, modernizacji gospodarki, w tym 
energetyki przede wszystkim.  

Apelujemy o niewprowadzanie dodatkowych kosztów dla wymuszeń 
administracyjnych służących realizacji filozofii klimatycznej UE. Nie wolno nam z przyczyn 
zagrożeń dla gospodarki i społeczeństwa wysokimi cenami energii elektrycznej 
przyjmować nowych zobowiązań.  

Apelujemy o niewprowadzanie nowych obszarów objętych handlem uprawnieniami 
do emisji CO2.  

Wzywamy do głębokiej refleksji nad kosztami i efektami dotychczasowego 
systemu, w tym handlu EU ETS. 

Polska droga to prawo do wykorzystania własnych zasobów bez restrykcyjnej 
polityki kosztowej, rozwijając alternatywne źródła energii, w tym OZE i energetykę 
prosumencką w skali wynikającej z rachunku, możliwości i efektów z zadbaniem o 
możliwość bilansowania pochłaniania emisji gazów cieplarnianych z gospodarki przez 
użytki leśne. 

Polska jest w stanie wykonać przyjęte zobowiązania w zakresie ochrony klimatu, 
ale bez nowych dodatkowych obciążeń. 

Apelujemy do polityków i organizacji gospodarczych Polski i Wspólnoty 
Europejskiej do głębokiej refleksji nad kosztami i skutkami dotychczasowej polityki 
klimatycznej. Postulujemy wprowadzenie w dokumencie „Zarządzanie Unią 
Energetyczną” obok wskaźnika emisyjności gospodarki, wskaźnika  niezależności 
energetycznej - wzajemnie z sobą skorelowanych. 
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