
Szanowni Państwo
„Najważniejszym wyzwaniem, jakiemu stawia czoła ludzkość 

jest zadanie oddzielenia rzeczywistości od fantazji  
i prawdy od propagandy”1)

Dwanaście lat temu, bo w 2000 roku, ukazała się niewielka książeczka zawierająca syntezę strategii rozwoju Polski do roku 20202). 
Była to propozycja środowiska naukowego, reprezentowanego w Komitecie Prognoz PAN.

Może warto przypomnieć nie tylko uznane za główne, priorytetowe kierunki działań, ale też sam układ wspomnianej książeczki. Otóż 
oprócz tekstu strategii dołączone są do niej dwa aneksy. Jeden zawierający uwagi do niektórych spraw znajdujących się w raporcie, uwa-
gi zgłoszone przez członków Komitetu, drugi prezentujący stanowisko tych członków Komitetu, którzy nie akceptowali raportu. Dzisiaj, 
w dobie prawd i poglądów jedynie słusznych, można takie postawy ówczesnych profesorów podziwiać. Ze zdumieniem dzisiejsi czytelnicy 
przyjmą zapewne to, że nikt nikogo w tej książeczce nie wymyśla od nieuków i matołków. A było to zaledwie 12 lat temu! Złośliwi mogliby 
powiedzieć, że było to w tych odległych czasach, kiedy nie byliśmy w Unii Europejskiej i wielu polskich naukowców nie przejęło jeszcze 
zwyczajów europejskich „socjalterrorystów”.

Interesujące są także ogólne proponowane kierunki działań dwudziestolecia 2000–2020. Przewidują one:
• utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarki, które powinno co najmniej dwu- lub trzykrotnie wyprzedzać tempo krajów UE,
• modernizację i głęboką przebudowę struktury gospodarki przez aktywne wsparcie rozwoju najbardziej nowoczesnych elementów tej 

struktury,
• ofensywę edukacyjną, ukierunkowaną na unowocześnienie systemu kształcenia młodzieży oraz przekwalifikowanie znacznej części 

obecnie zatrudnionych, dostosowaną do potrzeb przyszłości i skomputeryzowanego społeczeństwa,
• postęp w rozwiązywaniu problemów społecznych, a zwłaszcza ograniczenie bezrobocia, co stanowi podstawowy warunek zmniej-

szenia sfery ubóstwa.
Autorzy nie ukrywają, że ideą przewodnią strategii jest idea społeczeństwa obywatelskiego, a strategia ma służyć równoczesnej reali-

zacji szerokiej samorządności społeczeństwa oraz sprawnie funkcjonującego silnego państwa działającego na zasadzie „pomocniczości”.
Autorzy zaproponowali także sposoby realizacji proponowanej strategii. 
Zwraca uwagę, że stosunkowo mało miejsca poświęcono problemom ekologii i działań proekologicznych. Wprawdzie w dzisiejszych 

czasach wiele tematów pojawia się, znika i zmienia jak w kalejdoskopie, ale istnieje jeden wyjątek. Jest nim ekologia. Od kiedy zaczęła być 
modna, ani przez chwilę nie ustępuje niczemu i nikomu popularnością. Jest wszędzie i wszędzie jest tematem przewodnim. Pada deszcz, 
pojawiają się huragany i burze, jest upalne lato, mroźna zima, pada śnieg, setki tysięcy gospodarstw jest pozbawionych energii elektrycz-
nej – to wszystko skutek występków popełnianych przeciw ekologii. Dziś wszystko jest eko. Ubrania, obuwie, długopisy, kosmetyki, dzia-
łania marketingowe, jedzenie w restauracjach, wystrój wnętrz, a nawet sposób życia czy urządzenia elektroinstalacyjne, o oświetleniu nie 
wspominając. Dobrze być eko - bo dobrze być trendy. Ochrona środowiska staje się ideą walki nowych socjalistów. Używane są wojenne 
zwroty. Tryumfuje idea walki o środowisko.

Czy jednak u podstaw działań tych wszystkich „ekowojowników” znajduje się rzeczywista dbałość o środowisko naturalne? Czy to 
nie chęć zarobienia grubych pieniędzy nie przyćmiewa prawdziwej troski o środowisko? 

Nasuwa się jeszcze co najmniej jedno pytanie: czy proekologiczna polityka klimatyczna Unii Europejskiej, mieszcząca się podobno 
w globalnej, jest zgodna z racją stanu wszystkich członków Unii i czy przy bierności największych na świecie emitentów CO2 zapewni 
konkurencyjność europejskich wyrobów? Wydaje się, że odpowiedź na obydwa pytania jest negatywna.

Warto w tym miejscu wspomnieć o dziejach polskich działań w obronie klimatu i ograniczaniu emisji. Był taki czas, że Polska była 
uznawana za jednego ze światowych liderów w redukcji emisji dwutlenku węgla i innych tzw. gazów cieplarnianych. Globalną redukcję 
emisji CO2 zapisano w konwencji klimatycznej ONZ i protokole z Kioto. Polska zobowiązała się, że w latach 2008 – 2012 zmniejszy emisję 
dwutlenku węgla o 6% w stosunku do roku bazowego 1988. Tymczasem do roku 2005 Polska zmniejszyła emisję CO2 aż o 31,9%, stając 
się globalnym liderem polityki klimatycznej. Redukując tak znacznie emisję, między innymi dzięki faktowi likwidowania wielu zakładów 
przemysłowych, pozostawiliśmy daleko w tyle kraje starej Unii, które w tym samym czasie zwiększyły emisję gazów cieplarnianych, nie-
które nawet o kilkadziesiąt procent.

Dzięki temu powierzano Polsce prezydencję konwencji klimatycznej ONZ. Funkcję prezydenta konwencji objął w 1999 r. prof. Jan 
Szyszko, ówczesny minister ochrony środowiska. Zmniejszenie emisji o prawie 32% oznaczało, że Polska wypracowała olbrzymi „zapas 
emisyjny”, sięgający około 500 mln ton CO2. Gdyby tę nadwyżkę sprzedać dziś w ramach handlu emisjami, to przy obecnej cenie około 
16 euro za tonę CO2 Polska mogłaby zarobić ok. 8 mld euro. 

Niestety, obecny rząd zgodził się na odejście od protokołu z Kioto i obliczanie wysokości emisji od 2005 r. i podpisał pakt energe-
tyczno-klimatyczny UE, tym samym zgodził się, by Polska do roku 2020 zmniejszyła emisję CO2 o 20%. W efekcie zgodziliśmy się na to, 
że Polska startuje ze znacznie gorszej pozycji niż inne państwa UE, bo poziom redukcji emisji CO2 miał być liczony nie od 1988 r., ale od 
2005 r. Nie są jasne powody, dla jakich taka decyzja został podjęta. Jasne natomiast jest, że akceptacja unijnego paktu energetyczno-
-klimatycznego mogła przynieść katastrofalne skutki dla całej polskiej gospodarki.

W roku bieżącym podjęto próbę ratowania sytuacji wnosząc skargę na decyzje Komisji Europejskiej dotyczące przydziału darmowych 
limitów emisji CO2 dla naszego przemysłu. W kwietniu Komisja Europejska ogłosiła bowiem zasady obliczania limitów darmowej emisji 
CO2 na lata 2013–2020, zasady bardzo niekorzystne dla Polski, ponieważ wyznacznikiem ich wysokości będzie tzw. benchmark gazowy, 
czyli emisja dwutlenku węgla generowana przez 10 proc. najbardziej wydajnych instalacji gazowych w UE. To właśnie stało się przedmio-
tem skargi polskiego rządu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Czy skarga i polskie veto będą skuteczne?

Jeśli nie, to kryzys czeka przede wszystkim energetykę. Od stycznia 2013 r. polskie elektrownie węglowe będą musiały kupić po-
zwolenia na przynajmniej 30% swojej emisji CO2. Spowoduje to wzrost rocznych kosztów wytwarzania energii i wzrost cen energii dla od-
biorców końcowych. Wyższe koszty wytwarzania energii elektrycznej to wyższe jej ceny dla przemysłu i gospodarstw domowych, a więc 
wzrost cen praktycznie wszystkich towarów. 

Bez odpowiedzi pozostaje pytanie o to czy wśród przyczyn podjęcia decyzji o podpisaniu paktu energetyczno–klimatycznego UE nie 
znalazło się uznanie propagandowej fikcji za rzeczywistość.
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