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Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

za pośrednictwem

Zarządu Województwa Mazowieckiego

List protestacyjny
Dotyczy: Ograniczanie Radnym istotnych informacji nt. uchwały antysmogowej

Szanowni Państwo,

W trosce o klimat i środowisko oraz prawidłowe wdrażanie zrównoważonego rozwoju
w  Polsce,  Stowarzyszenie  Polskie  Forum  Klimatyczne,  reprezentując  Stronę  Społeczną,
protestuje  przeciwko ograniczaniu  radnym  wojewódzkim  oraz  społeczności  mazowieckiej
dostępu  do informacji  niezbędnych  do podjęcia  racjonalnych  decyzji  w  sprawie  treści
miejscowej uchwały antysmogowej.

Obecne uchwały antysmogowe, projekt nowej uchwały antysmogowej oraz program
ochrony  powietrza  zawierają  zapisy,  które  działają  przeciwko  zasadzie  zrównoważonego
rozwoju, mającej rangę prawa podstawowego, zapisanej w art. 5 Konstytucji RP:

„Rzeczpospolita  Polska  strzeże  niepodległości  i  nienaruszalności  swojego  terytorium,
zapewnia wolności  i  prawa człowieka i  obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,  strzeże
dziedzictwa  narodowego  oraz  zapewnia  ochronę  środowiska,  kierując  się  zasadą
zrównoważonego rozwoju”. 

Konkretne cele Zrównoważonego Rozwoju (ZR) zostały przyjęte przez Prezydenta RP podczas
Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2015 r. a ich wdrażaniem zajmuje
się  Ministerstwo  Rozwoju  i Technologii  (17  celów  ZR  jest  dostępnych  na  stronach  tej
instytucji).

W trakcie procedowania nowej uchwały antysmogowej dla woj. mazowieckiego jej
interesariusze podzielili się na 2 obozy. Pierwszy z nich (obóz ZR) wnosi, żeby ze wszystkich
ograniczeń wyłączyć urządzenia grzewcze zasilane biopaliwem stałym (biomasą) spełniające
normy  ekoprojektu  na  terenie  Mazowsza.  Brak  jest  jakichkolwiek  badań  pokazujących
istotny  negatywny  wpływ  ich  używania  na  jakość  powietrza  i  zdrowie  ludzi.  Ponieważ
zgodnie z Ustawą o OZE z 2015 roku biomasa jest odnawialnym źródłem energii, nie wolno
ich  ograniczać  a wręcz  powinno  się  promować.  Dodatkowo  „Dyrektywa  o  ekoprojekcie”



(2009/125/WE  z  dnia  21  października  2009  r.)  stwierdza  jednoznacznie,  że  urządzenia
spełniające jej wymogi wpisują się w cele zrównoważonego rozwoju:

„Celem niniejszej dyrektywy jest osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska przez redukcję
potencjalnego wpływu produktów związanych z energią na środowisko, co będzie w efekcie korzystne
dla  konsumentów  i  innych  użytkowników  końcowych.  Zrównoważony  rozwój  wymaga  również
należytego  uwzględnienia  wpływu  zdrowotnego,  społecznego  i  ekonomicznego  przewidywanych
środków.  Poprawa  efektywności  energetycznej  produktów  i  efektywności  wykorzystania  zasobów
przyczynia  się  do  bezpieczeństwa  dostaw  energii  i  zmniejszenia  zapotrzebowania  na  zasoby
naturalne,  co  stanowi  warunki  konieczne  zdrowej  gospodarki,  a  tym  samym  zrównoważonego
rozwoju.”

Wyłączenie urządzeń na odnawialną biomasę spełniających normy ekoprojektu w wszelkich
ograniczeń  powinno  się  objawiać  również  w  tym,  żeby  nie  nakazywać  np.  stosowania
dodatkowych filtrów, termostatów do tych urządzeń ani też zaostrzać tych norm bardziej niż
w  ekoprojekcie  zapisano.  Takie  działania  prowadzą  tylko  do  zwiększenia  ceny  urządzeń
zaburzając  równowagę  ekonomiczno-społeczną  zapisaną  w  dyrektywie  ekoprojektu  oraz
zasadzie  zrównoważonego rozwoju.  Obóz  ten nie  wnosi  o  ograniczenia dla  jakichkolwiek
paliw (nie paliwa są winne), jest za ograniczeniem nieefektywnych technologii.

Drugi  obóz  interesariuszy  uchwały  antysmogowej  (tzw.  „lobby  gazowe”)  jest  zdania,  że
używanie wspomnianych wyżej urządzeń (pomimo braku jakichkolwiek badań naukowych o
ich rzekomym negatywnym wpływie na środowisko i  zdrowie) powinno być w uchwałach
ograniczane  a  czasem  wręcz  zakazane.  Obóz  ten  wyznaje  również  zasadę  priorytetu
kopalnego  paliwa  gazowego  nad  odnawialnym  paliwem  biomasowym,  co  jest  przeciwko
celom 13, 7 oraz 1 zrównoważonego rozwoju.

W  dniach  17  –  18  lutego  2022  w  Warszawie  odbędzie  się  V  Kongres  Czystego
Powietrza.  Współorganizatorem  kongresu  jest  województwo  mazowieckie  a  jest  on
organizowany  w  kluczowym  dla  kształtu  nowej  uchwały  antysmogowej  okresie.  Polskie
Forum  Klimatyczne  jest  jedynym  ekologicznym  stowarzyszeniem  reprezentującym  obóz
pierwszy.  Na  ogólne  zaproszenie  organizatorów  kongresu  PFK  odpowiednio  wcześnie
(17.12.2021) zaproponowało swoich prelegentów (3 naukowców oraz 1 ekologa – członków
Rady Naukowej PFK -  https://polskieforumklimatyczne.pl/2021/02/24/sklad-rady-naukowej-
pfk/ ).  Odpowiedź przyszła dopiero po miesiącu i była odmowna, ze względu na „napięty
harmonogram”.   Zawsze  można  dać  taką  odpowiedź,  ale  w  przypadku  tak  długiego
przeciągania jest ona mało wiarygodna. 

Przedstawiciel TOR początkowo tłumaczył, że jest to decyzja Rady Programowej Kongresu ale
po pisemnym zapytaniu kto ją tworzy zmienił zdanie i podał bardzo wymijającą odpowiedź:

„Osoby pracujące nad programem wydarzenia nie tworzą oficjalnego gremium – więc nie
mam upoważnienia do przekazywania ich danych osobowych. Program wydarzenia i selekcja
grona podmiotów, których zapraszamy do współpracy jest wspólnym działaniem Wszystkich
współorganizatorów  Kongresu  a  w  przygotowanie  programu  Kongresu  było  i  jest
zaangażowanych wiele osób na różnych jego etapach”

Pierwszy  raz  spotykamy  się  z  takim  brakiem  transparentności  podczas  wydawania
publicznych pieniędzy. Czy w woj. mazowieckim takie praktyki są na porządku dziennym?

Jednocześnie w tym samym mailu pracownik TOR wyraził  się  tak,  jakby był  właścicielem
publicznych pieniędzy:

https://polskieforumklimatyczne.pl/2021/02/24/sklad-rady-naukowej-pfk/
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„Mam sygnały od innych osób z mojej firmy, że kontaktuje się Pan z nimi, aby mimo wszystko
przeforsować  udział  Państwa  organizacji  w  Kongresie.  Pragnę  poinformować,  że  jest  to
działanie bezprzedmiotowe i bardzo proszę o jego zaniechanie, ponieważ wprowadza tylko
niepotrzebny chaos informacyjny. Odpowiadałem już Panu wielokrotnie, że ze względu na
napięty  program wydarzenia,  nie  zaaprobujemy Państwa pomysłów i  nie  zaproponujemy
współpracy przy V Kongresie Czystego Powietrza. Nie jesteśmy zainteresowani współpracą z
Państwem - Jest to decyzja ostateczna i nieodwołalna i bardzo proszę o jej uszanowanie i nie
podnoszenie więcej tej kwestii.”

Na kolejną prośbę o wskazanie konkretnego dysponującego publicznymi środkami pracownik
TOR już nie odpowiedział…

Szanowni Państwo,  Polskie Forum Klimatyczne jest jedyną organizacją ekologiczną
zajmującą się czynnie walką ze smogiem, która posiada radę naukową  (złożoną w 70% ze
specjalistów  w  tych  dziedzinach  posiadających  stopień  naukowy).  W  tej  finansowanej
z publicznych środków woj. mazowieckiego 2-dniowej konferencji nie dostaliśmy ani minuty
na przekazanie swojego stanowiska w ważnej dla zdrowia mieszkańców debacie. Według
naszej  wiedzy,  żadna  organizacja  ani  człowiek  reprezentujący  poglądy  obozu
Zrównoważonego Rozwoju nie dostał możliwości wygłoszenia choćby jednej 15-minutowej
prelekcji. Nawet  za  dodatkową  opłatą  w  ramach  ogólnej  oferty  do  sponsorów  (mimo
wyrażenia takiej chęci). Oznacza to, że prawdopodobnie wszystkie prelekcje, przez całe 2 dni
kongresu będą wygłaszane  na  korzyść  obozu  „lobby gazowego”.  Tak  zostało  to  dobrane
przez bliżej nieokreśloną „Radę Programową Kongresu”.

Takie  wykorzystanie  publicznych  pieniędzy  nie  jest  w  naszej  opinii  zgodne  z  dobrymi
praktykami  instytucji  publicznych  a  zdaniem  naszych  prawników  może  być  również
niezgodne z prawem. W debacie publicznej prowadzi do niebywałego ograniczenia dostępu
do  informacji,  w  szczególności  dla  społeczeństwa  i  radnych  woj.  mazowieckiego,  którzy
niedługo będą głosować uchwałę wprost powiązaną z omawianą podczas Kongresu Czystego
Powietrza tematyką. Nie można się oprzeć wrażeniu, że odbiorcy kongresowych wydarzeń
będą osaczani jednostronną progazową retoryką.

Polskie  Forum  Klimatyczne  wyraża  zdecydowany  protest  przeciwko  takim  praktykom
wykonywanym  za  publiczne  pieniądze.  Wnioskujemy  do  Zarządu  Województwa
Mazowieckiego o pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które doprowadziły do takiego
stanu rzeczy.

Z poważaniem, 

Robert W. Jankowski – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Forum Klimatycznego
Krzysztof Woźniak – Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Forum Klimatycznego, 
Sekretarz Rady Naukowej Polskiego Forum Klimatycznego.


