Koalicja Klimatyczna
STANOWISKO KOALICJI KLIMATYCZNEJ
w sprawie
decyzji rządu co do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce
Koalicja Klimatyczna domaga się odstąpienia od podjętej 13 stycznia br. uchwały o
przygotowaniu i wdrożeniu programu polskiej energetyki jądrowej oraz kontynuacji
pracy, zgodnie z zasadami demokracji, nad „Strategią polityki energetycznej Polski do
2030 roku” z uwzględnieniem konsultacji społecznych i wykonania wymaganej prawem
prognozy oddziaływania na środowisko.
Podjęcie powyższej uchwały stanowi niebezpieczny i nieodpowiedzialny precedens, który
zagraża polskiej demokracji, ponieważ wbrew wcześniejszym zapowiedziom rząd próbuje
tylnymi drzwiami wprowadzić do przygotowywanej „Strategii polityki energetycznej Polski do
2030 roku” zobowiązania związane z budową elektrowni atomowych w Polsce.
W projekcie „Strategii polityki energetycznej Polski do 2030 roku” przygotowanej przez
Ministerstwo Gospodarki zapisano, że „Zostanie rozważona również opcja wprowadzenia
energetyki jądrowej w Polsce”. Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki w omówieniu
„Strategii“ stwierdzono, że „Dokument będzie podlegać dalszym szerokim uzgodnieniom i
konsultacjom oraz zostanie poddany postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko. Ostateczna wersja projektu „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” będzie
gotowa do końca roku.”
Czyżby rozważanie, uzgodnienia i konsultacje w sprawie energetyki jądrowej były prywatną
sprawą członków rządu?
Gdzie się zapodział przyjęty po uzgodnieniach i konsultacjach rządowy dokument strategiczny
wraz pogłębioną analizą gospodarczą i społeczną mogący być podstawą takiej decyzji? Czyżby
program budowy energetyki jądrowej byłby nadrzędny na Polityką energetyczną Polski do 2030
roku?
Gdzie się podziała wymagana prawem prognoza oddziaływania na środowisko mogącą
określić zagrożenia i możliwości im przeciwdziałania?
Co z publiczną debatą w kwestii wyboru kierunku rozwoju energetyki polskiej na dziesiątki lat?
Podobne debaty miały miejsce w Niemczech i Szwecji. Dlaczego nie w Polsce? Czyżby
społeczeństwo polskie nie było wystarczająco rozwinięte, żeby podjąć właściwą decyzję?
Koalicja z ogromnym zaskoczeniem i zdziwieniem przyjęła decyzje rządu, która kompletnie
ignoruje głos opinii społecznej w tak ważnej sprawie i została podjęta bez przeprowadzenia
pogłębionej, strategicznej analizy celowości rozwoju energetyki jądrowej w Polsce w
perspektywie 20-30 lat.
Tym bardziej, że proponowany rozwój energetyki jądrowej jest ekonomicznie, ekologicznie oraz
ze względu na bezpieczeństwo energetyczne nieuzasadniony.
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Koalicja Klimatyczna uważa, że rozwój energetyki powinnien opierać się na możliwie
najniższych kosztach, a nie w oparciu o polityczne decyzje. Za rozwój wybranej opcji całe
społeczeństwo będzie płacić przez dziesiątki lat.
Zdaniem ekspertów 1 MW w energetyce jądrowej to koszt 10 mld złotych. Czy te pieniądze
można wydać efektywniej? Tak, można! Możliwości efektywnego wytwarzania i oszczędzania
energii (tzw. negawaty) oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) są tak znaczne, że w
perspektywie roku 2030 budowa elektrowni jądrowych jest bezpodstawna.
Planując politykę energetyczną należy wziąć pod uwagę, że w okresie 20 lat nastąpi dalszy
postęp w oszczędzaniu energii oraz w zwiększaniu efektywności i obniżaniu kosztów rozwoju
OZE oraz że mamy określone zobowiązania w tym zakresie nałożone przez UE.
Koalicja Klimatyczna postuluje o zaplanowanie długofalowej, spójnej, bezpiecznej i efektywnej
polityki energetycznej, wykorzystującej możliwości znacznej oszczędności energii i rozwoju
odnawialnych źródeł energii.
„Strategia polityki energetycznej Polski do 2030 roku” powinna bazować na najniższych
możliwych kosztach zaspokojenia potrzeb gospodarczych i społecznych. Niedopuszczalne jest
podejmowanie uchwał związanych np. z energetyką jądrową, podważających zasady
demokracji, które bez względu na wyniki późniejszych ekspertyz zmuszą decydentów do
podjęcia z góry określonych decyzji.
Program rozwoju energetyki nie może być prywatną sprawą członków rządu.
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