
EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA  
"ZAWIESZENIE PAKIETU KLIMATYCZNO-
ENERGETYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ"  

 
 
Przedmiotem inicjatywy jest zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego UE z 2009 roku 
(z wyłączeniem klauzul dotyczących efektywności energetycznej) oraz dalszych regulacji 
klimatycznych do czasu podpisania umowy międzynarodowej dotyczącej emisji CO2 przez 
największych emitentów jak Chiny, USA i Indie.  
 
Główne cele to: 
- zatrzymanie polityki klimatycznej UE marnotrawiącej setki miliardów euro na nieefektywne 
jednostronne działania klimatyczne w dobie kryzysu ekonomicznego; 
- zatrzymanie „carbon leakage” - eksportu miejsc pracy i przedsiębiorstw do krajów 
rozwijających się, gdzie nie istnieją regulacje klimatyczne; 
- obniżenie cen paliw i energii, zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie „nędzy energetycznej”, 
co zwiększy spójność społeczną i zmniejszy wykluczenie społeczne; 
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez umożliwienie państwom członkowskim 
używania ich własnych zasobów energetycznych; 
 
Choć wielu wydaje się, że klamka już zapadła, możemy się obronić. Naszą bronią jest 
Europejska Inicjatywa Obywatelska. W skład Komitetu Obywatelskiego (ogólnoeuropejskiego) 
obok przedstawicieli Polski weszli reprezentanci 6 krajów UE: Austrii, Czech, Danii, Grecji, 
Litwy i Wielkiej. Swój akces do inicjatywy rozważają reprezentanci kolejnych państw tzw. nowej 
Unii. 
 
Aby doprowadzić do zawieszenia pakietu trzeba zebrać co najmniej milion podpisów 
obywateli domagających się zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego w przynajmniej 7 
krajach UE. 
 

Skutki pakietu  
1 stycznia 2013 roku wchodzą w życie postanowienia unijnego pakietu klimatyczno-
energetyczego nakazujące producentom energii zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla. 
Pakiet klimatyczno-energetyczny i system aukcyjny handlu emisją CO2 niewiele mówią 
przeciętnemu Kowalskiemu. Niewielu sobie uświadamia, że 1 stycznia 2013 to początek 
dramatycznych problemów polskiej gospodarki i poważny cios dla budżetów domowych 
Polaków. 
 
W 2013 roku ceny prądu w Polsce wzrosną o 30 proc.  
 

W 2013 roku ceny ciepła skoczą o 22 proc.  
 

W kolejnych latach ceny prądu wzrosną o 60 proc.  
 

Podobnie wzrosną ceny ciepła. 
 
Taki skok cen oznacza załamanie budżetów domowych polskich rodzin. I to nie tylko dlatego, że 
drastycznie wzrosną comiesięczne rachunki za energię elektryczną i ogrzewanie. Wzrost cen 
energii przełoży się na wzrost cen innych produktów - od żywności począwszy, a na tzw. dobrach 
trwałych skończywszy. Oprócz skokowego wzrostu kosztów utrzymania Polskę zaleje fala 



bezrobocia. Droga energia elektryczna doprowadzi do likwidacji wielu zakładów, które  
w poszukiwaniu niższych cen prądu przeniosą się do krajów, w których nie obowiązują zapisy 
unijnego pakietu. Zostaną też wstrzymane nowe inwestycje. 
 
Lista branż, które będą się pozbywać pracowników jest długa. Na pierwszy ogień pójdą: 
hutnictwo 
przemysł chemiczny 
cementownie 
przemysł papierniczy 
przemysł metalowy 
górnictwo 
koksownictwo 
motoryzacja 
 
W latach 2013-2020 stracimy od 250 tys. do nawet 500 tys. miejsc pracy.  
 
W zamian mają co prawda powstać tzw. zielone miejsca pracy, ale ma być ich raptem  24 tys., 
czyli 10-krotnie mniej! 
Unijny pakiet klimatyczno-energetyczny zawiera rozwiązania zabójcze dla polskiej gospodarki  
i dla polskiego społeczeństwa. Staniemy się Trzecim Światem UE. Nasz kraj oraz inne państwa 
tzw. nowej Unii będą ofiarami tych rozwiązań.  
   
 

Hasło naszej inicjatywy to „Mój dom, mój prąd”.  
Dodatkowe informacja na temat akcji znajdziecie na stronie internetowej Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” –  www.solidarnosckatowice.pl – klikając na 

znajdujące się na stronie głównej serwisu hasło „Mój dom, mój pr ąd”.  
 
 

Wypełnione deklaracje prosimy dostarczać do: 
• Sekretariatu Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Politechniki 
Śląskiej, Gliwie, ul. Konarskiego 18, pok. 514, 

lub do  
• Biura Administracyjnego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”  

w Katowicach, ul. Floriana 7.  
 
 
Uwaga! Pilna informacja 
 W związku z dwiema zasadniczymi wątpliwościami, które zgłaszają osoby wypełniające 
deklarację poparcia dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Zawieszenie Pakietu 
Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej” informuję: 
  
1. W rubryce pt. „OSOBISTY NUMER IDENTYFIKACYJNY/TYP I NUMER 
OSOBISTEGO DOWODU TOŻSAMOŚCI należy wpisać numer PESEL!  
Można wpisać też typ i numer dowodu osobistego, ale nie jest to konieczne.  
Najlepiej wpisywać tylko PESEL. 
 
2. W rubryce pt. „MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA” należy koniecznie obok 
adresu wpisać państwo, czyli np. ul. Miła 1/24, 00-000 Katowice, Polska. 


