
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Ustawa rządu Szydło do cofnięcia. Jest decyzja

Rada Ministrów poparła we wtorek liberalizację przepisów dotyczących budowy turbin wiatrowych w
Polsce.  To  de  facto  cofnięcie  przepisów rządu  Beaty  Szydło,  który  praktycznie  wstrzymał  rozwój
energetyki wiatrowej w kraju.

Komentarz Lewicy:

Po raz kolejny PiS  rozwiązuję  problem, który sam stworzył  5 lat  temu. Rok temu złożyliśmy jako
Lewica projekt ustawy dotyczący odblokowania energetyki wiatrowej na lądzie, został on skierowany
do komisji, ale pan przewodniczący Suski cały czas go wstrzymuje.

PiS przyjmując ten projekt przyznał się do błędu. Lepiej późno niż wcale, niestety koszty tej błędnej
decyzji  ponosimy w coraz wyższych rachunkach za prąd. Odpowiedzialności za ten stan nie da się
zwalić na opozycję czy Unię Europejską, to była decyzja rządu Morawieckiego. 

Tylko w 2021 r. wydaliśmy 6 mld zł na rosyjski węgiel, zamiast inwestować te pieniądze w magazyny
energii, w fotowoltaikę, w energię wiatrową na lądzie. To są źródła, które uniezależniają nas od Rosji,
ponieważ  nikt  nie  może  nam  ich  zabrać.  Ani  Putin,  ani  nikt  inny.  Polską  racją  stanu  są  zatem
odnawialne źródła energii, ponieważ oznaczają one bezpieczeństwo. 

W tym zakresie Lewica proponuje:
- 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.

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

1

Czwartek, 30 lipca 2020 nr 137/2020

BRIEF LEWICAPoniedziałek, 4 lipca 2022 nr 118/2022

BRIEF LEWICA



-  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.
- 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

Kolejne państwo w strefie euro. Jest zielone światło

Kandydatura Chorwacji do członkostwa w strefie euro została oceniona pozytywnie przez Parlament
Europejski.  Kraj  miałby  przyjąć  europejską  wspólną  walutę  od  1  stycznia  2023  roku.  Zdaniem
europarlamentu "reformy podjęte przez chorwacki rząd w ostatnich latach wzmocniły gospodarkę". 

Źródło: TVN 24 BiS

UE zapowiada siódmy pakiet sankcji wobec Rosji. Decyzje możliwe jeszcze w lipcu

Decyzje w sprawie siódmego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji mogą zapaść jeszcze w
tym miesiącu. Tym razem UE ma m.in. nałożyć embargo na rosyjskie złoto. 

Źródło: Gazeta.pl

Parlament Europejski zagłosował za uregulowaniem gigantów technologicznych

Jest zgoda Parlamentu Europejskiego na uregulowanie rynku cyfrowego w krajach Unii Europejskiej.

Źródło: Euractive.pl

KRAJ

Niepokojące dane o koronawirusie w Polsce.  "Zakażonych mamy znacznie więcej,  niż  wynika z
oficjalnych raportów"

Według danych Ministerstwa Zdrowia minionej doby stwierdzono 1075 zachorowań na COVID-19.
Ostatni raz czterocyfrową liczbę zakażeń widzieliśmy w kwietniu. Niepokój budzi coraz wyższy udział
procentowy  testów  z  dodatnim  wynikiem.  Zbliża  się  on  niebezpiecznie  do  poziomów,  które
pamiętamy z kolejnych szczytów epidemii w Polsce. 

Źródło: Onet.pl
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Rolnicy chcą specjalnego, taniego paliwa. "Musimy przetrwać, ale boimy się jutra"

Dolnośląska  Izba  Rolnicza  wnioskuje  do  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  o  wprowadzenie
paliwa rolniczego, które byłoby sprzedawane na preferencyjnych warunkach i  wykorzystywane w
gospodarstwach. 

Źródło: Money.pl

Przerażające prognozy na zimę. Eksperci przewidują drastyczne podwyżki cen gazu 

Europa  pogrąża  się  w  coraz  poważniejszym  kryzysie  gazowym.  Analitycy  banku  Goldman  Sachs
spodziewają się dużych podwyżek cen tego surowca w nadchodzących kwartałach. Na domiar złego
w Norwegii wstrzymano wydobycie gazu. Na Północy trwa strajk 

Źródło: Innpoland

Zaskakująca kontrola prokuratury u Trzaskowskiego. W tle wojna o idola narodowców

Czy główny ideolog polskiego nacjonalizmu Roman Dmowski przestanie być patronem kluczowego
miejsca w Warszawie? PiS obawia się, że tak może się skończyć przebudowa centrum stolicy, którą
zainicjował  prezydent  Rafał  Trzaskowski  —  ustalił  nieoficjalnie  Onet.  Zgodnie  z  planem,  rondo
Dmowskiego,  z  którego  co  roku  rusza  Marsz  Niepodległości,  ma  się  bowiem  zmienić  w  zwykłe
skrzyżowanie. Projektem inwestycji zajęła się właśnie prokuratura. Co zaskakujące, prześwietla go z
paragrafu o... ochronie praworządności.  

Źródło: Onet.pl

Prezydent o wakacjach kredytowych: powinny być dla tych, którzy są w naprawdę trudnej sytuacji

Wakacje  kredytowe powinny  być  dostępne  przede  wszystkim dla  tych,  którzy  są  rzeczywiście  w
trudnej  sytuacji,  uważa  prezydent  Andrzej  Duda.  Ale  nie  wyklucza,  że  podpisze  ustawę,  która
wprowadza powszechne wakacje kredytowe, dla wszystkich uprawnionych kredytobiorców.

Źródło: 300gospodarka.pl

Ciepło jeszcze nigdy Polaków tyle nie kosztowało. Rekordowe podwyżki

Konsekwencje  problemów  z  ceną  i  dostępnością  węgla  mogą  dotknąć  blisko  20  milionów
gospodarstw domowych w naszym kraju. Podwyżki za ciepło będą rekordowo wysokie. 

Źródło: rp.pl

Wąsik: Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy sankcyjnej

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt o nowelizacji ustawy sankcyjnej, według którego pojawi
się  możliwość  wprowadzenia  zarządu  przymusowego  w  podmiotach  objętych  sankcjami.
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Poinformował o tym Maciej Wąsik - wiceminister MSWiA. Jak dodał, 4 osoby fizyczne oraz 17 firm
złożyło skargi na wydane przez ministra SWiA decyzje o wpisie na listę sankcyjną.

Źródło: Polsat News

Ksiądz wyłudził od rządu PiS 90 tys. zł. Prokuratura ujawniła szczegóły

Prokuratura  Okręgowa  w  Katowicach  ustaliła,  że  ksiądz  Tadeusz  P.  zarządzający  Katolickim
Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych wyłudził  od Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego
kwotę 90 tys. złotych. 

Źródło: Natemat

ZAGRANICA

Państwa członkowskie sojuszu podpisały protokoły akcesyjne Szwecji i Finlandii

W kwaterze głównej NATO w Brukseli ambasadorowie krajów Sojuszu podpisali protokoły akcesyjne
Finlandii i Szwecji w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekka Haavisto i szwedzkiej
minister spraw zagranicznych Ann Linde. 

Źródło: Onet.pl

Ropa poniżej stu dolarów za baryłkę. W tle obawy o gospodarcze turbulencje

We wtorek ceny ropy wyraźnie spadły. Wieczorem cena za baryłkę surowca na rynku amerykańskim
uplasowała się na poziomie poniżej sto dolarów. Na rynkach coraz bardziej widoczne są obawy, że
spowolnienie gospodarcze spowoduje spadek popytu na produkty naftowe.

Źródło: TVN 24 BiS

Rumunia. Wypadek polskiego autokaru. Nie żyje kierowca

Do wypadku doszło w miejscowości Moisei, w okręgu Maramuresz w Rumunii. Jak poinformowały
lokalne media, autobus z polskimi turystami zjechał z drogi i uderzył w budynek. Na skutek zdarzenia
zmarł  kierowca.  Rzecznik  MSZ  Łukasz  Jasina  powiadomił,  że  w  autokarze  znajdowało  się  49
pasażerów z Polski.

Źródło: Polsat News

Zgrzyt w relacjach Rosji z Chinami? Jest reakcja Kremla

Kreml zdementował informację w japońskiej gazecie "Yomiuri Shimbun", gdzie podano, że prezydent
Chin Xi Jinping odmówił wizyty w Rosji na zaproszenie prezydenta Władimira Putina. — To całkowita
nieprawda — powiedział rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow w odpowiedzi na związane z tym
pytanie dziennikarzy. 
Źródło: Onet.pl
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Chiński rekord w OZE. „Zrobili więcej niż wszystkie inne kraje świata przez 5 lat”

Chiny oddały w 2021 roku do użytku 17 gigawatów mocy w energetyce wiatrowej na morzu.  To
więcej niż wszystkie inne kraje świata zainstalowały przez ostatnie pięć lat. 

Źródło: Energetyka 24
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