
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Zieleń dla Ciebie, Zielone miasta, Zielona Polska! 

Na tle farmy wiatrowej w Cisowie i  Morza Bałtyckiego Lewica przedstawiła swoje rozwiązania na
walkę  z  kryzysem  klimatycznym  i  sprawiedliwą  transformację  energetyczną:  „Zieleń  dla  Ciebie,
Zielone miasta, Zielona Polska!”.

Daliśmy Polsce Konstytucję, Unię Europejską, członkostwo w NATO. To były wielkie cele transformacji
ustrojowej. Teraz czas na wielki cel transformacji energetycznej. 

Paliwa kopalne muszą być przeszłością.  Korzystanie dziś z  ropy i  gazu, dotowanie Putina jest dziś
przyzwoleniem na zabijanie niewinnych ludzi. Nadszedł czas zmian. W tym momencie nie możemy
bawić się w półśrodki. 

Polska  nie  musi  być  uzależniona  od  putinowskiego  węgla.  Tak  być  nie  musi,  bo  możemy
przeprowadzić  sprawiedliwą transformację energetyczną.  Do 2035 roku musimy odejść  od węgla.
Doprowadzimy do tego, że do 2030 roku takich turbin wiatrowych powstanie na polskim morzu aż
700. Chcemy, aby energia pochodziła z czystych źródeł, co na przykład umożliwia nam fotowoltaika.
Rząd  często  mówi,  że  nie  można  rozwijać  fotowoltaiki  bo  jest  problem  z  liniami  przesyłowymi.
Rachunek  jest  dosyć  prosty,  nie  nękajcie  ludzi  brakiem  własnych  umiejętności.  Budujcie  linie
przesyłowe, aby można było rozwijać fotowoltaikę.

Trzeba modernizować stare i budować nowe linie przesyłowe. W najbliższych 10 latach konieczne jest
przeznaczenie 40 mld zł  na budowę 4 tysięcy kilometrów linii  o napięciu 400 kilowoltów.  Trzeba
postawić na biogazownie i biometanownie na obszarach wiejskich. Są rolnicy i przedsiębiorcy, którzy
chcą w to inwestować. Państwo musi zapalić im zielone światło.

Odejść od węgla trzeba z głową. Trzeba zadbać o ludzi, którzy dziś pracują w górnictwie i energetyce.
To jest odpowiedzialność państwa. Niektórzy straszą, ze odejście od paliw kopalnych odznacza biedę i
wyrzeczenia. Jest dokładnie odwrotnie. To kurczowe trzymanie się przestarzałych rozwiązań będzie
dla  nas  coraz  kosztowniejsze.  Lewica  postawi  farmy  wiatraków  na  morzu.  Staną  na  sztucznych
wyspach, na platformach. Bo wiatraki na morzu są stabilniejsze niż wiatraki na lądzie.

Dziś niespełna 0,5% powierzchni Polski jest wykorzystywane do produkcji energii z wiatru, według
ekspertów może być to nawet 7%! Chcemy, aby wiatraki mogły powstawać tam, gdzie są ku temu
warunki. Przynajmniej 1 miliard zł musi być kierowany na rozwój technologii.

Gdyby w 2016 nie zatrzymano budowy farm wiatrowych, to mielibyśmy dzisiaj  dużo tańszy prąd.
Lewica  proponuje  Program  Budowy  Sieci  Energetycznej,  aby  nie  było  już  więcej  problemów  z

Lewica
ul. Złota 9/4, 
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

1

Czwartek, 30 lipca 2020 nr 137/2020

BRIEF LEWICA
Poniedziałek, 16 maja 2022 nr 85/2022

BRIEF LEWICA



przesyłaniem  energii.  Pieniądze  z  tych  słynnych  certyfikatów  CO2  powinny  być  inwestowane  w
sprawiedliwą transformację energetyczną. Za rządów PiS idą one do wspólnego wora i nie wiemy tak
naprawdę na co te pieniądze są przeznaczane.

Musimy  stworzyć  taki  system,  który  zmuszałby  korporacje,  aby  produkty  były  pakowane  w
opakowania  wielokrotnego  użytku.  Takie  rozwiązanie  nie  jest  nowe,  bo  przecież  nasze  babcie
pamiętają jak kupowały mleko, a butelki oddawały do skupu. Dlatego proponujemy wprowadzenie
jednej szklanej i zwrotnej standardowej butelki w całej Unii Europejskiej.

Nie unikniemy tego, że kopalnie i  elektrownie węglowe będą musiały zostać zamknięte. Ludziom,
którzy przez to stracą pracę trzeba zapewnić podstawowy dochód i  zagwarantować zatrudnienie!
Gospodarka oparta na węglu, gazie i ropie odchodzi w przeszłość. Ktoś na tych zmianach zyska, ktoś
straci. Nasza w tym głowa, żeby Polacy zyskali. Żeby zyskali pracownicy. Rozumiemy zagrożenia, jakie
stoją dzisiaj przed Polską i światem.

Postulaty Lewicy:

- Odejście od węgla do 2035 r.

- Budowa 30 farm wiatrowych na Bałtyku do 2030 r. (700 turbin)

- 5000 nowych turbin wiatrowych na lądzie do 2030 roku

- Zwiększenie powierzchni, na której stoją wiatraki z niecałych 0,3 proc. Polski do ponad 7 procent

- Cofnięcie szkodliwego prawa ograniczającego rozwój polskiej fotowoltaiki (teraz przeciętna rodzina,
która postawi panele w nowym systemie rozliczeń jest 1000 zł do tyłu w porównaniu z poprzednio
obowiązującymi rozwiązaniami)

- Przeznaczenie 100% środków ze sprzedaży certyfikatów CO2 na rozwój sieci elektroenergetycznych i
transformację energetyczną

- Wdrożenie Państwowego Programu Budowy Sieci Elektroenergetycznych

- Modernizacja sieci  przesyłowej.  W najbliższych 10 latach przeznaczenie 40 mld zł  na budowę 4
tysięcy kilometrów linii o napięciu 400 kilowoltów

- Przyjęcie ustawy korytarzowej, która umożliwi szybką realizację inwestycji, upraszczając procedury i
skracając czas uzyskania pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznych

- Budowa biogazowni i biometanowni na obszarach wiejskich

-  Zeroemisyjna  administracja  publiczna  do  2032  roku  Dofinansowanie  jednostek  administracji
publicznej w tym preferencyjnie tych całodobowych: szpitali, domów pomocy społecznej, sanatoriów,
dworców kolejowych

- Gwarancja zatrudnienia dla osób pracujących obecnie w górnictwie i energetyce
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- Program grantów na zielone innowacje: na zielony wodór, magazyny energii.  Miliard rocznie na
granty i dofinansowania

- Upowszechnienie automatów do oddawania plastikowych butelek

- Wprowadzenie jednej standardowej butelki zwrotnej w całej Unii Europejskiej.

UNIA EUROPEJSKA

Nieoczekiwany  pomysł  Komisji  Europejskiej  w  sprawie  rosyjskiego  gazu.  Polski  przedstawiciel
"pogratulował" Niemcom

W Brukseli w piątek wieczorem odbyło się zamknięte spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i
unijnych dyplomatów, na którym KE przedstawiła budzącą kontrowersje interpretację tego, w jaki
sposób kraje UE mogłyby płacić w rublach za rosyjski gaz, nie łamiąc unijnych sankcji. Stanowisko
Komisji poparły m.in. Niemcy i Francja. Krytycznie wobec niego odniosły się m.in. Polska i Holandia –
wynika ze źródeł Polskiej Agencji Prasowej 

Źródło: Onet.pl

Wraca idea Europy kilku prędkości. Padły poważne deklaracje

Zakończona niedawno "Konferencja w sprawie przyszłości Europy" może zostać wykorzystana jako
początek  głębokiej  reformy  Unii  Europejskiej.  Zdaniem  ekspertów  sprzeciw  niektórych  państw
niekoniecznie musi przeszkodzić innym głębiej się integrować. To by oznaczało realizację idei Europy
kilku prędkości. 

Źródło: Money.pl

Porozumienie  ws.  KPO.  KE  potwierdza:  Finalizujemy  pracę  z  Polską,  kluczem  niezawisłość
sądownictwa

Rzeczniczka Komisji Europejskiej poinformowała, że Bruksela kończy wszystkie procedury związane z
polskim Krajowym Planem Odbudowy. "Finalizujemy naszą pracę z Polską nad kamieniami milowymi"
– podkreśliła.

Źródło: gazeta.pl

KRAJ

Działki Morawieckich powiązane z aferą taśmową? "Grupa przejmująca nieruchomości"

"Biznesmen,  który  wyłożył  pieniądze  na  odkupienie  działki  od  żony  premiera,  wraz  z  grupą
wspólników od lat  przejmuje nieruchomości  po banku BZ WBK, którego Mateusz Morawiecki  był
prezesem" — informuje w poniedziałkowym wydaniu "Gazeta Wyborcza". Jak sugeruje "GW", sprawa
ta prowadzi  do jednego z  wątków afery taśmowej.  Chodzi  o zeznania jednego z  kelnerów, który
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twierdził, że istnieje taśma dowodząca, że Morawiecki dyskutował o zakupie nieruchomości na tzw.
słupy. W 2018 r. Onet jako pierwszy dotarł do tych zeznań. 

Źródło: Onet.pl

Samotni rodzice dostaną tylko pół ulgi

Chociaż  Ministerstwo  Finansów  obiecało  powrót  do  preferencyjnego  rozliczenia  osób  samotnie
wychowujących dzieci, nie będzie ono już tak korzystne jak wcześniej. Rodzic rozliczy się „z połową
dziecka”. 

Źródło: Dziennik

Nie ma chętnych na wakacje. Hotelarze podają dane

Hotelarze obawiają się słabych wyników w wakacje. Z branżowej ankiety przeprowadzonej przez Izbę
Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego wynika, że nawet 65 proc. obiektów ma zarezerwowane mniej
niż 30 proc. miejsc. 

Źródło: Businessinsider

Macierewicz oskarża tych, którzy ignorują jego raport. A milczą prezydent, rząd i Sejm

Szef  Podkomisji  Smoleńskiej  Antoni  Macierewicz  oskarża  o  sprzyjanie  Rosji  tych,  którzy  ignorują
ustalenia  jego raportu o  katastrofie  smoleńskiej.  Czyli  kogo? Nie  zajął  się  nim Sejm, rząd też  go
ignoruje, a współpracownik prezydenta pytany, czy Andrzej Duda go przeczytał, odpowiada, że głowa
państwa jest zajęta. 

Źródło: gazeta.pl

Nie żyje Jerzy Trela, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów

W wieku 80 lat zmarł Jerzy Trela - przekazał "Gazecie Wyborczej" syn aktora. Aktor teatralny, filmowy
i telewizyjny, profesor PWST w Krakowie, był jednym ze współtwórców Krakowskiego Teatru Scena
STU. "Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dzisiaj zmarł Jerzy Trela - wspaniały aktor,
cudowny człowiek, legenda teatru polskiego - nasz kolega" - napisali przedstawiciele Starego Teatru.

Źródło: Polsat News

Ukraińcy masowo kupują auta i wwożą do kraju. Kolejki na granicy

Po kilka tysięcy kierowców czeka do odprawy samochodów w tranzycie przez przejście z Ukrainą w
Zosinie (Lubelskie). Niektórzy spędzają na granicy trzy dni. Ukraińcy masowo kupują auta i wwożą do
swojego kraju ze względu na zniesienie opłat celnych.

Źródło: Interia.pl

Lewica
ul. Złota 9/4, 
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

4



500 procent podwyżki za gaz. "Skąd wziąć na to pieniądze? Jesteśmy mieszkańcami Opalenicy, a
nie Dubaju"

2 300 zł - taki rachunek za gaz, po podwyżce, muszą zapłacić mieszkańcy 50-metrowego mieszkania w
bloku w wielkopolskiej  Opalenicy.  Dotychczas ich rachunki  wynosiły  od 400 do maksymalnie  700
złotych. - Niech ktoś w Warszawie zda sobie sprawę z tego dramatu - mówią rozżaleni lokatorzy. 

Źródło: TOK FM

Gorąco w Kauflandzie. Związkowcy szykują dużą manifestację. Mówią o dyskryminacji pracownic

W  przyszłym  tygodniu  przed  siedzibą  Kauflandu  zaroi  się  od  szarych  namiotów.  Związkowcy
zamierzają manifestować przez kilka najbliższych dni. Jak tłumaczą w rozmowie z money.pl,  kolor
"miasteczka" jest nieprzypadkowy, gdyż symbolizuje warunki zatrudnienia w firmie. Spółka z kolei
zapewnia, że są one jednymi z lepszych w branży, a ponadto większość postulatów podnoszona przez
związkowców jest już wprowadzana w życie. 

Źródło: Money.pl

Bydgoszcz.  Wojciech  O.  groził  śmiercią  posłom  i  dziennikarzom.  Wyszedł  z  aresztu

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w piątek uchylił areszt tymczasowy oskarżonemu o grożenie śmiercią
posłom i dziennikarzom Wojciechowi O. i zastosował wobec niego dozór policyjny - poinformował
rzecznik sądu sędzia Krzysztof Dadełło.

Źródło: Polsat News

Prezes NIK Marian Banaś nie przedstawił dowodów na to, by był inwigilowany

Rzekoma afera z „bezprecedensowym” atakiem hakerskim na telefony NIK kończy się blamażem ich
autorów. Citizen Lab nie potwierdził ataku na urządzenia prezesa NIK Mariana Banasia i jego syna
Jakuba, będącego społecznym doradcą – ustaliła nieoficjalnie „Rzeczpospolita”. A rzekome tysiące
ataków hakerskich było efektem błędów w analizie. 

Źródło: rp.pl

Koniec stanu epidemii w Polsce to zmiany dla podatników. Eksperci wyjaśniają

Od poniedziałku 16 maja zostanie zniesiony w Polsce stan epidemii, który zostanie zastąpiony stanem
zagrożenia  epidemicznego.  W  związku  z  tym  znikają  niektóre  ułatwienia  i  ulgi  dla  podatników.
Eksperci KPMG wyjaśniają, na czym dokładnie będą polegać zmiany. 

Źródło: TVN 24 BiS
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ZAGRANICA

Szef NATO Stoltenberg: Jeśli Finlandia i Szwecja dołączą do NATO, to będzie historyczny moment

- Jeśli Finlandia i Szwecja zdecydują się złożyć wniosek o dołączenie do NATO, będzie to historyczny
moment. - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Dodał też, że "rosyjska inwazja nie
idzie zgodnie z planem Moskwy, a Ukraina jest w stanie wygrać tę wojnę".

Źródło: Polsat News

Turcja zawetuje rozszerzenie NATO? W Szwecji i Norwegii zaskoczenie po wypowiedzi Erdogana

Szefowa szwedzkiej  dyplomacji  Ann Linde wyraziła  w piątek zaskoczenie wypowiedzią prezydenta
Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, który zasugerował, że jego kraj – jako państwo członkowskie NATO –
mógłby  zawetować  wstąpienie  Szwecji  i  Finlandii  do  tej  organizacji.  Zdziwiony  jest  też  premier
Norwegii. 

Źródło: Onet.pl

Finlandia coraz bliżej NATO. Właśnie wykonała pierwszy krok

Finlandia  w  niedzielę  15  maja  wykonała  pierwszy  krok  w  kierunku  dołączenia  do  NATO.  Rząd
rozpoczął  oficjalną  procedurę złożenia  wniosku o członkostwo i  złożył  wniosek w tej  sprawie  do
parlamentu. Helsinki do tej decyzji sprowokowała inwazja Rosji na Ukrainę. 

Źródło: Money.pl

Sekretarz obrony USA rozmawiał z rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu 

W  piątek  13  maja  amerykański  sekretarz  obrony  Lloyd  Austin  rozmawiał  ze  swoim  rosyjskim
odpowiednikiem Siergiejem Szojgu — informuje Pentagon. 

Źródło: Onet.pl
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