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w sprawie energetyki jądrowej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski wyraża głębokie
zaniepokojenie informacjami dotyczącymi możliwości budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Zaniepokojenie
nasze budzi fakt iż Polska nie dysponuje w tej chwili ani własnymi technologiami związanymi z energetyką
jądrowa, ani własnym paliwem jądrowym. W tej sytuacji budowa elektrowni jądrowej, przy braku własnej
dobrze wykształconej kadry naukowej z zakresu fizyki jądrowej, to uzależnianie Polski od obcych technologii i
obcych zasobów paliwa jądrowego. Polska dysponuje ogromnymi zapasami tradycyjnych źródeł energii takimi
jak węgiel kamienny, węgiel brunatny i gaz łupkowy. Dysponuje także przebogatymi zasobami odnawialnych
źródeł energii w tym biomasą oraz energią geotermalną której zasoby, wielokrotnie przewyższają polskie
potrzeby na energię cieplną. Sprostowania wymagają także nieprawdziwe wiadomości jakoby Polska była
wielkim emitentem dwutlenku węgla z powodu spalania węgla kamiennego i węgla brunatnego. Emisja C 02 w
Polsce, w przeliczeniu na głowę mieszkańca, jest zdecydowanie niższa od średniej w Unii Europejskiej. W
zaistniałej sytuacji domagamy się, aby przed podjęciem decyzji o budowie elektrowni jądrowej w Polsce,
dokonać pełnej analizy zapotrzebowania energetycznego w kraju z perspektywą do końca XXI wieku. Dobrym
uzasadnieniem jest decyzja o implementacji polityki klimatycznej świata wytyczonej Porozumieniem Paryskim
zakładającym tu neutralność klimatyczną, czyli równowagę między emisją a pochłanianiem C 0 2 przez żywe
zasoby przyrodnicze (gleby, lasy i oceany) do roku 2050. Polska jest gotowa do osiągnięcia tego celu. Przy
wzroście zapotrzebowania na energię jesteśmy w stanie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, a dzięki dobrej
gospodarce leśnej, zwiększyć pochłanianie tego gazu, osiągając neutralność klimatyczną w połowie XXI wieku.
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