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Dziękujemy za odpowiedź Rządu RP na nasze stanowisko z dnia 20.02.2021 r. w      

sprawie realizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku, w którym 

Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów wyraża swoje zaniepokojenie 

zamierzeniami Rządu RP w obszarze polityki energetycznej Polski do roku 2040. 

Z uwagą i zainteresowaniem zapoznaliśmy się z zarysem strategii energetycznej 

Państwa Polskiego przedstawionym przez właściwy organ odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo energetyczne Polski reprezentowany przez Pana Adama Guibourgé - 

Czetwertyńskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i  Środowiska.  

Przyjmujemy a priori, że przytoczone argumenty za tą strategią są słuszne i są 
rozważane przez każde państwo dbające o dobro energetyczne swoich obywateli. 

Dlatego budzi nasze zdziwienie obserwowanie zupełnie odmiennej polityki dotyczącej 

węgla takich państwach europejskich jak Niemcy, Czechy czy Wielka Brytania, 

polegającej na zwiększaniu wykorzystania węgla.  

Podzielamy pogląd o pewnym wpływie działalności człowieka na czystość środowiska 

i klimat. Należy jednak pamiętać, że ustąpienie zlodowacenia oraz znaczące 

podniesienie się poziomu wody w morzach i oceanach nastąpiło w wyniku ocieplenia 

klimatu znacznie wcześniej niż zaczął funkcjonować  Polski Przemysł Wydobywczy i 

polskie elektrociepłownie węglowe. 

Zgadzamy się, że obok bezpieczeństwa energetycznego kraju ważna jest efektywność 
gospodarki. Dlatego dziwi nas  podejście do sprawy Elektrowni Ostrołęka aprobujące 

spisanie w straty kilku miliardów złotych. 

Niepokoi nas wypełnianie deficytu produkcji energii elektrycznej w Polsce importem 

zagranicznej energii elektrycznej wyprodukowanej z węgla importowanego do strefy 

UE z innych kontynentów.  

Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów nadal podtrzymuje swoje 

stanowisko z dnia 20.02.2021 roku  w sprawie polityki energetycznej Polski do 2040 

roku. 

 



 

Nadal jesteśmy przeciwni bezpowrotnej utracie dostępu do kluczowego własnego 

nośnika energii i uzależnienia się całkowicie od zewnętrznych dostawców i obcych 

technologii. Domagamy się zaniechania podejmowania doraźnych, szkodliwych dla 

polskiej energetyki decyzji i dokończenia budowy ELEKTROWNI OSTROŁĘKA 

zgodnie z pierwotnymi założeniami. 

Realizując politykę ograniczenia emisji CO  domagamy wdrożenia w elektrowniach 

węglowych sprawdzonych technologii przetwarzania dwutlenku węgla na wartościowe 

paliwo, zamiast zamykania kopalń węgla i ograniczania produkcji energii elektrycznej 

z węgla. Odnawialne źródła energii nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa 

energetycznego Polski, a w szczególności stabilnych warunków pracy systemów 

energetycznych i zakładów przemysłowych. 

Domagamy się od Rządu RP realizacji polityki energetycznej Polski polegającej na 

racjonalnej eksploatacji naszych suwerennych zasobów energetycznych w postaci 

węgla. Domagamy się właściwego, sensownego i należnego miejsca polskiego węgla 

w zapewnieniu suwerenności energetycznej Polski.  

Przypominany, że jedną z najważniejszych misji prezydentury ś.p. prof. Lecha 

Kaczyńskiego było bezpieczeństwo energetyczne Polski. Realizując misję 
bezpieczeństwa energetycznego Polski ś.p. prof. Lech Kaczyński Prezydent 

Rzeczypospolitej skupiał się na zapewnieniu Polsce prawa do wydobywania ze swoich 

złóż węgla, wspieraniu wydobycia gazu w Polsce, a także szukaniu dostaw nowych 

surowców energetycznych. 
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