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List otwarty do senatora Joe Manchina 
 

Dziękuję za odważne uratowanie Amerykanów przed rujnującym „agendą klimatyczną” 

administracji przeciwko paliwom kopalnym. Proszę, walczcie o nas dalej w obliczu ogromnej 

presji. 

Alex Epstein 

20 Lipca, 2022 

To jest list, który wysyłam dzisiaj do senatora Joe Manchina. Oto wersja PDF i wersja na 

Twittera. Proszę, rozpowszechniaj to tak szeroko, jak to tylko możliwe. Ta administracja robi 

wszystko, co w jej mocy, aby narzucić politykę przeciwdziałania paliwom kopalnym, w tym 

omijać proces legislacyjny poprzez fałszywą deklarację „kryzysu klimatycznego”. 

Drogi Senatorze Manchin, 

Amerykanie są ci winni wielki dług wdzięczności za wielokrotne powstrzymywanie prób tej 

administracji w zakresie „prawodawstwa klimatycznego” przeciwko paliwom kopalnym. 

Podczas gdy jesteś atakowany za zrujnowanie naszej przyszłości, w rzeczywistości ją uratowałeś. 

„Przepisy klimatyczne”, które powstrzymałeś, musiałyby: 

1. zwiększone ograniczenia w dostawach paliw kopalnych, co jeszcze bardziej pogarsza 

dzisiejsze problemy cenowe. 

2. wzrost faworyzowania zawodnej, zdominowanej przez Chiny energii słonecznej i 

wiatrowej – podniesienie cen i zmniejszenie niezawodności i bezpieczeństwa. 

Jako ekspert ds. energii i głośny krytyk „przepisów klimatycznych dotyczących paliw kopalnych” 

tej administracji, jestem niezmiernie wdzięczny za uratowanie naszej przyszłości energetycznej. 

Ale jestem również poważnie zaniepokojony twoimi komentarzami, że możesz zgodzić się na 

„prawodawstwo klimatyczne” w innej formie. 

W niedawnym wywiadzie powiedziałeś, że poparłbyś dążenie administracji do ogromnych 

dotacji na energię słoneczną/wiatrową, gdybyśmy mogli „zrobić to bez szkody dla gospodarki” i 

zapewnić „solidną ścieżkę energetyczną na 10 lat”.¹ 

Proszę pozwolić mi wyjaśnić, dlaczego jest to całkowicie niemożliwe. 

Ogromne nowe dotacje na energię słoneczną/wiatrową są nie do pogodzenia z „stałą ścieżką 

energetyczną”, ponieważ nieuchronnie się pogorszą: 

1. inflacja 

2. niezawodność energii elektrycznej 
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3. recesja 

4. bezpieczeństwo energetyczne 

I nie rób nic, aby uczynić energię niskoemisyjną konkurencyjną pod względem kosztów. 

1. Jak ogromne nowe dotacje na energię słoneczną/wiatrową 

pogorszą inflację cen 

 

Senatorze Manchin, słusznie wyraził pan skrajne zaniepokojenie inflacją cen w naszej 

gospodarce. 

Nowe dotacje na energię słoneczną/wiatrową nieuchronnie podniosą ceny energii elektrycznej, 

a tym samym wszystkie ceny. 

W swoich komentarzach na temat dotacji na energię słoneczną/wiatrową i inflacji wyraziłeś 

obawy dotyczące setek miliardów dolarów, które te dotacje będą kosztować rząd. 

Chociaż jest to zasadna obawa, o wiele gorszą konsekwencją jest ich rujnujący wpływ na ceny 

energii elektrycznej. 

 

Rosnące ceny energii elektrycznej wpływają na inflację cen na dwa podstawowe sposoby. 

1. Podwyższenie cen Amerykanie płacą bezpośrednio za energię elektryczną. 

2. Podwyższenie cen wszystkich towarów wytwarzanych przy użyciu amerykańskiej energii 

elektrycznej. 

Nowe dotacje na energię słoneczną/wiatrową nieuchronnie podniosą ceny energii elektrycznej. 

Każdy obszar świata, który próbował wykorzystywać znaczne ilości energii słonecznej i 

wiatrowej, miał poważne problemy z rosnącymi kosztami. Niemcy, aby pozyskać 37% energii 

elektrycznej z energii słonecznej/wiatrowej, podwoili swoje ceny — teraz trzykrotnie wyższe 

ceny w USA. A ich sytuacja szybko się pogarsza.² 

Powód, dla którego energia słoneczna i wiatrowa kierują wyższymi cenami energii elektrycznej, 

jest prosty: ponieważ energia słoneczna i wiatrowa mogą w każdej chwili zbliżyć się do zera, nie 

zastępują one kosztów niezawodnych elektrowni — dodają do nich. Oznacza to wyższe ceny 

energii elektrycznej — co oznacza wyższe ceny wszystkich produktów³ . 
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Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia, według waszych słów, z „pożarem inflacji”, przy czym 

najnowsza inflacja wyniosła 9,1%, uchwalanie ogromnych nowych, zawyżających ceny dotacji 

na energię słoneczną/wiatrową nie powinno być rozważane, kropka. Zamiast tego powinniśmy 

wspierać innowacje, które mogą przynieść prawdziwie konkurencyjne alternatywy.⁴ 
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2. Jak ogromne nowe dotacje na energię słoneczną/wiatrową pogorszą 

niezawodność energii elektrycznej? 

Senatorze Manchin, powiedział pan: „Najważniejszą rzeczą, której potrzebujemy, jest… 

niezawodność. Jeśli nie, będziesz miał to, co wydarzyło się w Teksasie i to, co dzieje się w 

Kalifornii”.⁵ 

Więcej dotacji na energię słoneczną/wiatrową sprawi, że Teksas i Kalifornia staną się normą. 

Ameryka już ma pogarszającą się niezawodność energii elektrycznej. 

Nie tylko byliśmy świadkami bezprecedensowych problemów w Kalifornii i Teksasie, tego lata 

ostrzeżenia o zaciemnieniu pojawiają się w całych Stanach Zjednoczonych. 

Komisarz FERC Mark Christie mówi bez ogródek: „Zmierzamy do kryzysu niezawodności”.⁶ 

Podstawowa przyczyna kryzysu niezawodności jest prosta: Ameryka zamyka zbyt wiele 

niezawodnych elektrowni, często próbując poradzić sobie z dużymi kosztami instalacji tak wielu 

zawodnych paneli słonecznych i turbin wiatrowych oraz ogromnych nowych linii przesyłowych, 

których potrzebują. 

Ponieważ w dowolnym momencie energia słoneczna i wiatrowa może zbliżyć się do zera, 

używanie ich jako zamienników niezawodnych elektrowni nie działa. Na przykład katastrofa w 

Teksasie w lutym 2021 r. była spowodowana zniknięciem energii słonecznej/wiatrowej oraz 

niewystarczającymi inwestycjami w niezawodne elektrownie i ich zależności od pogody.
7
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Dlaczego Ameryka zamyka zbyt wiele niezawodnych elektrowni? Dwoma głównymi 

złoczyńcami są dotacje znane jako ulga podatkowa na inwestycje w energię słoneczną 

(ITC) i ulga podatkowa od produkcji energii wiatrowej (PTC) – te same dotacje, które 

„agenda klimatyczna” administracji chce rozszerzyć i przedłużyć!⁸ 

ITC i PTC płacą przedsiębiorstwom użyteczności publicznej za zamykanie lub spowalnianie 

niezawodnych elektrowni gazowych, węglowych i jądrowych zawsze, gdy świeci słońce lub 

wieje wiatr. To pozbawia niezawodne elektrownie, powodując zamknięcie wielu i 

zagrażając przyszłości sieci. 

Zwiększanie tych dotacji to szaleństwo. 

Nie dajcie się nabrać na przedstawianie dotacji na energię słoneczną/wiatrową jako 

ekscytujących „inwestycji”, które będą kosztować „tylko” setki miliardów dolarów. Sprawiając, 

że sieć energetyczna staje się jeszcze bardziej zawodna, będą one kosztować biliony 

dolarów w kosztach niezawodności, co znacznie zwiększy inflację cen. 

 

https://substack.com/redirect/40308dbf-ca6a-48c6-9684-a608b4882e5b?u=51017052
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3. Jak ogromne nowe dotacje na energię słoneczną/wiatrową pogorszą recesję 

Senatorze Manchin, słusznie wyraził pan obawy o wszystko, co może pogorszyć „oczekiwaną 

recesję”. 

Ogromne nowe dotacje na energię słoneczną/wiatrową nieuchronnie pogorszą każdą recesję z 

powodu drogiej i zawodnej energii. 

Energetyka to branża, która napędza każdą inną branżę. Im tańszy koszt i bardziej niezawodna 

energia, tym lepsza jest nasza gospodarka. Im wyższy koszt i mniej niezawodna energia, tym 

gorsza jest nasza gospodarka. 

W czasach rosnącego ryzyka recesji nie do pomyślenia powinno być wspieranie polityk, które 

gwarantują, że elektryczność – wiodące źródło energii w branży – będzie droższa i mniej 

niezawodna. 

A jednak na to nalega „program klimatyczny” tej administracji. 

4. Jak nowe ogromne dotacje na energię słoneczną/wiatrową pogorszą 

bezpieczeństwo energetyczne 

Senatorze Manchin, wielokrotnie i słusznie wyrażał pan obawy dotyczące „stanu bezpieczeństwa 

energetycznego Ameryki”. 

Zwiększenie dotacji na energię słoneczną i wiatrową nieuchronnie pogorszy sytuację. 

Wydobycie i przetwarzanie materiałów związanych z energią słoneczną/wiatrową jest 

zdominowane przez Chiny w oszałamiającym stopniu. W Stanach Zjednoczonych wydobycie 

lub przetwarzanie tych materiałów jest niewielkie, głównie z powodu „zielonych” ograniczeń. 

Nasza zależność od Chin dla karłów słonecznych/wiatrowych w przeszłości była uzależniona od 

ropy naftowej na Bliskim Wschodzie. 

Jeszcze większe uzależnienie naszej sieci od skoncentrowanych na Chinach, niewiarygodnych 

źródeł energii słonecznej i wiatrowej jest bezpośrednią ofiarą dla Chin – których ponad 80% 

przemysłu opartego na paliwach kopalnych (w tym sieci zasilanej głównie węglem) odniesie 

ogromne korzyści, trzymając nasze bezpieczeństwo na ich łasce.
9
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Nie daj się zwieść twierdzeniom, że nowe wsparcie dla krajowej produkcji energii 

słonecznej/wiatrowej rozwiąże problem uzależnienia od Chin. 

Ponieważ to wsparcie w żaden sposób nie zmniejsza „zielonych” ograniczeń w wydobyciu i 

przetwarzaniu, doprowadzi tylko do jeszcze droższych energii słonecznej/wiatrowej. 

 

Dlaczego jakakolwiek obietnica administracji dotycząca wspierania paliw kopalnych jest 

fałszywa? 

Senatorze Manchin, administracja podobno zaoferowała zatwierdzenie różnych projektów 

dotyczących paliw kopalnych w zamian za wspieranie ogromnych dotacji na energię 

słoneczną/wiatrową i innych składowych „agendy klimatycznej”. 

 

 

https://substack.com/redirect/c7b00481-f4a6-41a8-8344-0ba4539e5f2d?u=51017052
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To jest podstęp. 

Każda obietnica administracji Biden o zatwierdzeniu projektów paliw kopalnych jest fałszywa z 

dwóch powodów: 

1. Administracja planuje zrównoważyć wszelkie zgody jeszcze większą liczbą odmów. 

2. Same aprobaty mogą być w każdej chwili cofnięte przez biurokratów administracji 

przeciwko paliwom kopalnym. 

Administracja Bidena nadal jest zaangażowana w swój cel, jakim jest szybkie wyeliminowanie 

zużycia paliw kopalnych w ciągu najbliższych 7,5 roku. Oznacza to, że wszelkie zatwierdzone 

przez nich projekty muszą zostać zrekompensowane przez odmowę innych kluczowych 

projektów. 

To nie jest „stała ścieżka energetyczna przez 10 lat”, której chcesz. 

Każda obietnica, jaką administracja złoży na wsparcie projektów, jest również bez znaczenia, 

ponieważ „obietnica” nie oznaczałaby niezmiennego prawa, ale raczej powstrzymanie wrogich 

biurokratów. Inni wrodzy biurokraci zawsze mogą wymyślić nowe „powody”, by sprzeciwić się 

tym samym projektom. 

 

Najbardziej szkodzi Zachodniej Wirginii 

Senatorze Manchin, dowody są jasne: masowe dotacje na energię słoneczną/wiatrową i szerszy 

„program klimatyczny”, o którego wsparcie jesteś proszony, pogorszyłyby inflację, 

niezawodność energii elektrycznej, recesję i bezpieczeństwo energetyczne. 

A West Virginia, twój stan, ucierpi najbardziej. 

Tania i niezawodna energia elektryczna jest jednym z największych atutów Zachodniej Wirginii. 

Dzięki energii elektrycznej opartej w przeważającej mierze na węglu, Wirginia Zachodnia ma 

jedne z najniższych stawek za energię elektryczną w kraju — ustępuje jedynie bogatemu w 

węgiel Kentucky na Wschodnim Wybrzeżu¹⁰. 
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Niedroga, niezawodna energia elektryczna oszczędza wszystkim pieniądze i sprawia, że 

Zachodnia Wirginia jest centrum przemysłu. Sektor przemysłowy zużywa ponad 40% energii 

elektrycznej Wirginii Zachodniej. Tania i niezawodna energia elektryczna sprawia również, że 

Wirginia Zachodnia jest głównym eksporterem energii elektrycznej do sieci regionalnej, co 

oznacza więcej pieniędzy z innych stanów¹¹. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirginia Zachodnia ma obecnie niskie koszty energii elektrycznej ze względu na swoją sieć 

energetyczną zdominowaną przez węgiel, co przynosi korzyści zarówno gospodarstwom 

https://substack.com/redirect/932bcb3d-9abe-485c-b7ae-64ca6b1afad2?u=51017052
https://substack.com/redirect/af8f63e3-e21c-44c0-88c5-84ef5a050b28?u=51017052
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domowym, jak i przemysłowi. Ale przy bardziej dotowanych energiach słonecznych i 

wiatrowych sieć ta zostanie przekształcona w kosztowną, mniej niezawodną, taką jak w Teksasie 

czy Kalifornii. 

Celem nr 1 „agendy klimatycznej” jest węgiel z USA. Oznacza to, że jego celem nr 1 jest 

Wirginia Zachodnia. Badanie przeprowadzone przez ekonomistów z West Virginia University z 

2019 r. wykazało, że wydobycie węgla i elektrownie węglowe wygenerowały działalność 

gospodarczą o wartości prawie 14 miliardów dolarów, zatrudnienie dla ponad 30 000 

mieszkańców Wirginii Zachodniej i ponad 10% podatków w Wirginii Zachodniej¹². 

Nie wierz w twierdzenia, że magiczne „zielone miejsca pracy” poprawią stan Wirginii 

Zachodniej po tym, jak Build Back Better zniszczy przemysł węglowy. „Zielone miejsca pracy” 

są: 1) nieproduktywne, 2) głównie w Chinach, 3) przyczyną utraty miejsc pracy w innych 

branżach z powodu wysokich cen energii. 

 

Senatorze Manchin, program, o którego poparcie jesteś proszony, obniżyłby niezawodność 

elektryczności, zwiększyłby inflację cenową, pogorszył recesję, osłabił bezpieczeństwo 

energetyczne i zrujnował Zachodnią Wirginię. 

Trzeba go odrzucić w każdej formie. 

Senatorze Manchin, teraz, gdy administracja nie tylko próbuje zaoferować ci fałszywe wsparcie 

dla paliw kopalnych, aby skłonić cię do poparcia „agendy klimatycznej”, ale także ominąć 

proces legislacyjny, ogłaszając „kryzys klimatyczny”, naród amerykański potrzebuje cię bardziej 

niż kiedykolwiek. 

Deklaracja administracji o „pogotowiu klimatycznym” jest całkowicie nieważna, ponieważ 

chociaż zachodzą „zmiany klimatyczne”, nie ma „pogotowia klimatycznego”. Paliwa kopalne 

faktycznie czynią nas znacznie bezpieczniejszymi od klimatu. Dlatego w ciągu ostatniego 

stulecia liczba zgonów spowodowanych katastrofami klimatycznymi spadła o 98%.¹³ 
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Deklaracja administracji o „nadzwyczajnym stanie klimatycznym” jest również całkowicie 

nieważna, ponieważ jej „nadzwyczajna” polityka dotacji na energię słoneczną/wiatrową nie 

zrobi nic, aby uczynić energię niskoemisyjną konkurencyjną pod względem kosztów – co jest 

jedynym humanitarnym i praktycznym sposobem na obniżenie globalnych emisji CO2. 

Zamiast współpracować z administracją walczącą z paliwami kopalnymi w celu ratowania ich 

rujnującego „programu klimatycznego”, możesz współpracować z politykami 

proenergetycznymi nad programem wolności energetycznej, który zapewnia mnóstwo energii z 

paliw kopalnych i wspiera konkurencyjne kosztowo, niskoemisyjne alternatywy . 

 

https://substack.com/redirect/6c89af88-8101-4a4e-a3f1-0bd7bbebbb48?u=51017052
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Opracowałem 5-częściową platformę wolności energetycznej dla przyszłości Ameryki: 

1. Pozwól na odpowiedzialny rozwój energii 

2. Zdekryminalizuj energię jądrową 

3. Zakończ preferencje dla zawodnej energii elektrycznej 

4. Praktykuj pro-ludzkie gospodarowanie gruntami 

5. Długoterminowo ograniczaj emisje poprzez innowacje 

 

1. Uwolnij odpowiedzialny rozwój energii 

Polityka antyrozwojowa uniemożliwia osiągnięcie potencjału każdej formy energii — od gazu 

ziemnego przez energię jądrową po energię słoneczną. Uwolnienie odpowiedzialnego rozwoju w 

całej Ameryce przyniesie bezprecedensową obfitość i postęp energetyczny. 

2. Zdekryminalizuj energię jądrową 

Nadmierna regulacja niskoemisyjnej energii jądrowej graniczy z kryminalizacją, co powoduje, 

że koszty energii jądrowej są 10 razy wyższe niż powinny. Dekryminalizacja energii jądrowej, w 

tym radykalna reforma NRC i EPA, sprawi, że energia będzie znacznie tańsza, bezpieczniejsza i 

czystsza. 

3. Zakończ preferencje dla zawodnej energii elektrycznej 

Dzisiejsze sieci elektryczne są rujnowane przez systemowe preferencje dotyczące zawodnej 

energii elektrycznej, co powoduje wzrost cen i spadek niezawodności. 

Wyeliminowanie ich może sprawić, że Ameryka stanie się liderem taniej i niezawodnej energii 

elektrycznej. 

4. Praktykuj pro-ludzkie zarządzanie ziemiami federalnymi 

Wrogość wobec wszystkich ludzkich skutków leży u podstaw naszych licznych problemów z 

ziemiami federalnymi, w tym niekontrolowanych pożarów i niewystarczającego rozwoju 

energetycznego. 

Pro-ludzka polityka uczyni nas bezpieczniejszymi i bardziej zamożnymi. 
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5. Zmniejsz emisje poprzez wyzwalanie innowacji, nie karanie Ameryki 

Jedynym humanitarnym sposobem długoterminowej redukcji emisji są innowacje, które 

sprawiają, że energia niskoemisyjna jest globalnie konkurencyjna pod względem kosztów. Próba 

szybkiego wyeliminowania paliw kopalnych w USA jest bezsensowną samozniszczeniem. 

Podsumowując: „program klimatyczny” Bidena, który zawsze obejmuje masowe nowe dotacje 

na energię słoneczną/wiatrową, jest nieodwracalnie destrukcyjny – gwarantuje wzrost inflacji, 

zmniejszenie niezawodności energii elektrycznej, pogorszenie recesji i zaszkodzenie 

bezpieczeństwu energetycznemu. 

Zamiast tego potrzebujemy wolności energetycznej. 

 

27 i 28 lipca będę w Waszyngtonie, rozmawiając z dziesiątkami wybranych urzędników o mojej 

nowej platformie Energy Freedom oraz o tym, jak może ona sprawić, że nasza energia będzie 

tańsza, bardziej niezawodna i czystsza. 

Senatorze Manchin, witam i proszę o możliwość bezpośredniej rozmowy z panem. 

Jak zawsze, podczas mojej podróży do DC będę reprezentować tylko siebie – nikogo innego. Nie 

jestem lobbystą dla nikogo i nikt na Ziemi nie ma żadnej kontroli nad tym, co mówię. 

Jestem tylko ekspertem ds. energii, który jest przekonany, że znalazł znacznie lepszą drogę 

naprzód dla Ameryki. 

Jeszcze raz, senatorze Manchin, chcę panu podziękować za wielokrotne uratowanie Ameryki 

przed energetyczną i gospodarczą ruiną „agendy klimatycznej” Bidena przeciwko paliwom 

kopalnym. 

 

Proszę, odrzućcie tę agendę raz na zawsze i przyłączcie się do mnie i innych w dążeniu do 

wolności energetycznej. 

Z poważaniem, 

 

Alex Epstein 

 

Założyciel Centrum Postępu Przemysłowego 

Autor Fossil Future: Dlaczego globalny rozwój człowieka wymaga więcej ropy, węgla i gazu 

ziemnego — a nie mniej, oraz Moralne uzasadnienie dla paliw kopalnych. 
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Kto to jest Senator Joe Manchin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerykański senator Joe Manchin (D-W.Va.) został zaprzysiężony w Senacie Stanów 

Zjednoczonych 15 listopada 2010 r., aby zająć miejsce zwolnione przez zmarłego senatora 

Roberta C. Byrda. Dla senatora Manchina pełnienie funkcji senatora w Zachodniej Wirginii to 

prawdziwy zaszczyt i przywilej. 

 

Urodzony i wychowany w małym górniczym miasteczku Farmington w Wirginii, senator 

Manchin dorastał ucząc się wartości, które podzielają wszyscy mieszkańcy Zachodniej Wirginii 

– rodziny, zdrowego rozsądku, uczciwości i ciężkiej pracy. Jako mały biznesmen nauczył się z 

pierwszej ręki od swojego dziadka, Papy Joe, włoskiego imigranta i miejskiego sklepu 

spożywczego, jak ważne jest służenie społeczeństwu. W młodości jego ukochana babcia, Mama 

Kay, zainspirowała senatora Manchina wiarę w służbę publiczną swoim niesłabnącym 

współczuciem i pragnieniem pomocy tym, którzy mieli mniej szczęścia. 

 

Od czasów, gdy był legislatorem stanowym, przez sześć lat jako gubernator, aż do obecnej roli, 

senator Manchin zawsze był oddany swojej filozofii „rządu detalicznego” — innymi słowy, 

łącząc się ze wszystkimi swoimi wyborcami i czyniąc dla nich służbę najważniejszą. priorytet. 

 

Jako senator Joe Manchin jest zaangażowany w sprowadzenie tego samego ducha bezstronności 

do Waszyngtonu. Jak robił przez całe swoje życie, pozostaje zaangażowany we współpracę z 
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Republikanami i Demokratami, aby znaleźć zdroworozsądkowe rozwiązania problemów, z 

którymi boryka się nasz kraj i ciężko pracuje nad wprowadzeniem nowego ponadpartyjnego 

ducha w Senacie i Kongresie. 

 

Z prawnego punktu widzenia, tworzenie miejsc pracy jest najwyższym priorytetem senatora 

Manchina i uważa on, że rząd powinien działać jako partner, a nie przeciwnik, w tworzeniu 

środowiska, które daje dobre amerykańskie miejsca pracy. Senator Manchin również mocno 

wierzy, że nasz naród może i musi zrobić to, co zrobił w Wirginii Zachodniej – uporządkować 

nasz dom fiskalny. Uważa, że musimy znaleźć zdroworozsądkowe sposoby na zmniejszenie 

wydatków, jednocześnie dotrzymując obietnic danych seniorom i weteranom, chroniąc 

ubezpieczenie społeczne i opiekę medyczną. 

 

Senator Manchin jest mocno zaangażowany w opracowanie zrównoważonego krajowego planu 

energetycznego, który wykorzystuje wszystkie nasze zasoby i uznaje, że paliwa kopalne będą 

istotną częścią naszego koszyka energetycznego w nadchodzących dziesięcioleciach. Uważa, że 

zrównoważone, zdroworozsądkowe podejście, które uwzględnia potrzeby naszego środowiska i 

wymagania naszej gospodarki, może i musi być rozwijane, jeśli mamy osiągnąć niezależność 

energetyczną tego pokolenia. 

 

Senator Manchin pełni obecnie funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji Energii i Zasobów 

Naturalnych, a także zasiada w Senackiej Komisji Środków, Senackiej Komisji Sił Zbrojnych 

oraz Senackiej Komisji Spraw Kombatantów – czterech krytycznych komisjach zajmujących się 

ważnymi pracami. zaspokojenia potrzeb energetycznych naszego narodu, nadzorowania 

wydatków uznaniowych, stania w obronie naszych weteranów i obrony naszego narodu. 

 

Senator Manchin jest zapalonym pilotem, turystą, myśliwym, wędkarzem i motocyklistą. Od 

ponad czterech dekad jest żonaty z byłą Gayle Conelly z Beckley. Mają troje dzieci: Heather, 

Josepha IV i Brooke i są dumnymi dziadkami Josepha V, Sophie, Kelsey, Madeline, Chloe, 

Jacka, Carly, Vivian, Beaux i Knox. 
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UCZESTNICTWO W SENACKICH KOMISJACH 

Senator Joe Manchin (D-W.Va.) z dumą reprezentuje Zachodnią Wirginię w czterech 

krytycznych komisjach senackich, które zajmą się ważną pracą polegającą na zaspokojeniu 

potrzeb energetycznych naszego narodu, wstawieniu się w imieniu członków wojska, 

uhonorowaniu naszych weteranów i znalezieniu zdroworozsądkowych rozwiązań w celu 

zwiększenia dobrobyt gospodarczy. 

 

Senator Manchin pełni obecnie funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji Energii i Zasobów 

Naturalnych, a także zasiada w Senackiej Komisji Środków, Senackiej Komisji Sił Zbrojnych 

oraz Senackiej Komisji Spraw Kombatantów. 

 

PRZEWODNICZĄCY - SENATSKA KOMISJA ENERGII I ZASOBÓW NATURALNYCH 

Senator Manchin z dumą pełni funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Energii i 

Zasobów Naturalnych, gdzie będzie walczył o zdroworozsądkowe, zrównoważone podejście do 

energii, które uznaje kluczową rolę Zachodniej Wirginii w przyszłości energetycznej naszego 

kraju i pomaga nam osiągnąć niezależność energetyczną w ciągu jednego pokolenia. Senator 

Manchin uważa, że konieczne jest, aby ten kraj rozwijał politykę energetyczną, która 

koncentruje się na bezpieczeństwie poprzez zmniejszenie naszej zależności od zagranicznej ropy 

naftowej. Każde państwo musi zrobić swoją część, aby wykorzystać swoje zasoby – czy to 

czysty węgiel i gaz ziemny, czy wiatr i słońce – aby urzeczywistnić niezależność energetyczną. 

Senator Manchin zawsze będzie opowiadał się za polityką energetyczną, która jest dobra dla 

miejsc pracy w Zachodniej Wirginii, bezpieczeństwa Ameryki i naszego stylu życia. 

 

SENATSKA KOMISJA ŚRODKÓW 

Jako członek senackiej komisji ds. środków, senator Manchin zapewnia, że wydatki federalne są 

ukierunkowane na priorytety, które wzmocnią nasz naród oraz będą chronić, promować i 

przynosić korzyści mieszkańcom Wirginii Zachodniej. Dzięki tej roli senator Manchin będzie 

nadal napędzał przedsiębiorczość i innowacyjność w Górskim Stanie i w całym kraju. Będzie 

pracował nad tym, aby agencje federalne dokonywały inteligentnych inwestycji za pieniądze 

podatników na potrzeby społeczności wiejskich, począwszy od infrastruktury transportowej i 

komunikacyjnej po programy dotyczące nadużywania opioidów i rozwijania małych firm w 

Zachodniej Wirginii. Pozycja senatora Manchina w Komisji ds. Przywłaszczania pozwala mu 

opierać się na jego silnym orędownictwie dla projektów rozwoju gospodarczego i społecznego, 

które stworzą dobrze płatne miejsca pracy w całym kraju, jednocześnie równoważąc potrzebę 

zapewnienia, aby każdy dolar federalny przyniósł korzyści dla Zachodniej Wirginii. 

 

SENATSKA KOMISJA SŁUŻB ZBROJNYCH 
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Senator Manchin z dumą zasiada w Senackiej Komisji Sił Zbrojnych, której zadaniem jest 

sprawowanie nadzoru nad armią naszego narodu. Z przyjemnością pełni również funkcję członka 

rankingowego Podkomisji ds. Cyberbezpieczeństwa, która nadzoruje polityki i programy 

związane z siłami i zdolnościami cybernetycznymi. Jest zaangażowany w pracę w sposób 

ponadpartyjny, aby zapewnić amerykańskim członkom służby środki do walki z naszymi 

przeciwnikami i obrony ojczyzny. Co więcej, ma na celu pociągnięcie kierownictwa 

Departamentu Obrony do odpowiedzialności za podejmowanie strategicznych i finansowo 

uzasadnionych decyzji, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy podatników. Senator Manchin ma 

zaszczyt pracować na rzecz odważnych mężczyzn i kobiet, którzy każdego dnia dbają o 

bezpieczeństwo, dobrobyt i wolność tego kraju. 

 

SENATSKA KOMISJA SPRAW WETERANÓW 

Senator Manchin docenia poświęcenie i patriotyzm naszych weteranów i jest zaangażowany w 

zapewnienie weteranom najlepszej dostępnej opieki i świadczeń. Jako członek Senackiej 

Komisji ds. Weteranów, senator Manchin jest dumny z kontynuowania tej misji i bycia silnym 

głosem na rzecz poprawy usług i programów dla weteranów. Senator Manchin uważa, że 

każdego dnia powinniśmy dziękować naszym weteranom za ich niezachwiane oddanie i służbę 

temu wspaniałemu krajowi i ma zaszczyt wyrazić swoją wdzięczność za ich służbę, służąc im w 

Komisji Spraw Weteranów. 

 

 

 


