Tuczno, dnia 11 lipca 2018 r.
Wnioski z konferencji i warsztatów „Porozumienie Paryskie szansą zrównoważonego
rozwoju – Polski punkt widzenia” zorganizowanej w dniach 9-11 lipca 2018 r. w Tucznie
przez NSZZ Solidarność, program w załączeniu.
Komisja w składzie:
Zbigniew Gidziński - przewodniczący
Tadeusz Ryśnik
Roman Niżnikowski
Ks. Tomasz Duszkiewicz
Magdalena Bodzenta
Marcelina Puchalska
Po wysłuchaniu 18 referatów i odbyciu wizji terenowej na powierzchniach
doświadczalnych RDLP w Pile, Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów
Przyrodniczych SGGW w Warszawie i pracowni D&B w Tucznie i przeprowadzonej debacie
opracowano następujące wnioski:
1) Ramy polityki klimatycznej UE powinny być zbieżne z globalną polityką klimatyczną.
Wytyczoną konwekcją klimatyczną ONZ i porozumieniem paryskim.
2) Redukcja koncentracji węgla w atmosferze powinna następować jak najszybciej, jak
najtaniej i jak najefektywniej przy stosowaniu dwóch równoprawnych działań:
redukcja emisji i pochłaniania przez żywe zasoby przyrodnicze.
3) Należy stworzyć warunki dla przeprowadzenia nieskrępowanej dyskusji naukowców o
rzeczywistych przyczynach ocieplenia klimatu i roli jaką w tym procesie odgrywa
człowiek.
4) Węgiel kamienny i brunatny jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Wydobycie musi być w polskich rękach i w każdej chwili musi być dostępny do
wykorzystania na bazie najnowszych technologii.
5) Dywersyfikacja dostaw nośników i surowców energii to bezpieczeństwo dostaw. Im
więcej dostawców i im bardziej konkurencyjni dla siebie tym większe bezpieczeństwo
dostaw dla Polski. Każdy nośnik energii musi być traktowany równorzędnie.
6) Realizacja celów polityki klimatycznej musi być oparta o bilans zysków i strat oraz
wykorzystywanie innowacyjnych technologii. Polityka ta nie może powodować utraty
konkurencyjności przemysłu oraz poszerzać sfery ubóstwa energetycznego.

7) Polska powinna być samowystarczalna energetycznie na bazie polskich zasobów
energetycznych (węgiel kamienny, węgiel brunatny) i polskich zasobów OZE (biomasa,
geotermia, energetyka wodna).
8) Porozumienie Paryskie jest szansą dla Polski w jednoczącej się Europie. Nasz kraj jest
w stanie szybko osiągnąć neutralność klimatyczną zgodnie z tym porozumieniem.
Zakłada bowiem ono dążenie do neutralności klimatycznej przy osiągnięciu tego celu
na bazie poszanowania specyfiki gospodarczej i dobrowolności poszczególnych
państw. Cel ten może Polska osiągnąć poprzez redukcje emisji CO2 w wyniku wzrostu
pochłaniania tego gazów cieplarnianych przez gleby rolne, leśne, lasy i torfowiska.
Redukcja emisji to poprawa jakości powietrza. Wzrost pochłaniania to także wzrost
produkcyjności gleb, ochrona bioróżnorodności i poprawa stosunków wodnych.
9) Polskie tereny niezurbanizowane powinny być samowystarczalne energetycznie na
bazie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i obiegu zamkniętego. To szansa na wzrost
miejsc pracy w terenach wiejskich i szansa podniesienie produkcji żywności o
najwyższej jakości tak mocno poszukiwanej na świecie.
10) Polska była i może nadal być liderem w zakresie ochrony środowiska w jednoczącej się
Europie. Szansą na to jest Porozumienie Paryskie gdzie potrzeby energetyczne
przemysłu energochłonnego mogą być zabezpieczone przez tradycyjne nośniki energii
(węgiel) i zgodny z regulacjami unijnymi system ulg cenowych stosowany przy zakupie
energii podobnie jak w innych krajach członkowskich, a potrzeby bytowe przez OZE
(biomasa, geotermia i energetyka wodna).
11) Szansą na wprowadzenie w życie Porozumienia Paryskiego jest konieczność powrotu
do normalności i wykorzystywanie podstawowej wiedzy przyrodniczej. Przykładem
braku tej normalności jest skandal wokół obszaru Natura 2000 PLC200004 Puszcza
Białowieska, gdzie doprowadzono do zaniku tysięcy hektarów siedlisk i wielu
gatunków ważnych dla jednoczącej się Europy oraz deprecjacji około 6-ciu milionów
metrów sześciennych wysokiej jakości drewna o wartości ponad miliard złotych, emisji
około 6-ciu milionów ton dwutlenku węgla do atmosfery przy braku opału i miejsc
pracy dla miejscowej ludności.

Uznano ponadto za konieczne:
- Opracowanie raportu w sprawie społeczno–ekonomicznych i przyrodniczych skutków
ograniczenia czynnej ochrony Puszczy Białowieskiej.
- Powołanie Komisji Śledczej w sprawie zaniku siedlisk i gatunków priorytetowych ważnych
z punktu widzenia Unii Europejskiej i deprecjacji surowca drzewnego w obszarze Natura 2000
PLC 200004 Puszcza Białowieska.
- Konieczność budowania biogazowni do przetwarzania bioodpadów na energię i nawozy.
- Doprowadzenie do samowystarczalności energetycznej głównie na bazie geotermii i biomasy.
- Uregulowanie gospodarki wodnej w Polsce – mała retencja, melioracja (nawadnianie w czasie
suszy, zatrzymanie wody podczas silnych opadów deszczu). Woda w obecnym czasie jest
najcenniejszym „skarbem” do zrównoważonego rozwoju.
- Powołanie zespołu do zbadania legalności wdrażania „Ram polityki klimatycznej UE na lata
2020-2030”, a w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości lub złamania prawa
międzynarodowego skierować pozew przeciwko Komisji Europejskiej do TSUE o naruszenie
zasad praworządności we wdrażaniu Polityki klimatycznej UE.

