
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Będzie maksymalna cena za tonę węgla. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ustala maksymalną cenę tony węgla dla odbiorców
indywidualnych,  wspólnot  i  spółdzielni  mieszkaniowych  na  poziomie  996,60  zł  -  poinformowała
Kancelaria Prezydenta RP. 

Komentarz Lewicy:

Wszystko  dzieje  się  w  kraju,  który  ma  ogromne  pokłady  węgla  szacowane  na  kolejne  200  lat
wydobycia. I w tym państwie konsumenci nie mogą go kupić, a jeżeli już to po ogromnych cenach.
Średnia  cena tony węgla  wzrosła  z  800 zł  do 2-3 tysięcy  zł.  Mówimy o cenie  rynkowej,  a  nie  u
producentów, gdzie trudno jest o zakup surowca. Zatem ceny np. ekogroszku wzrosły o przeszło 300
procent za tonę. 

3 mln Polek i Polaków wykorzystuje węgiel do ogrzania swojego domu. Dlatego też potrzeba rocznie
od 9 do 10 mln ton rocznie tego minerału. 

Dlaczego  węgiel  jest  tak  drogi?  Pierwszą  przyczyną  są  skutki  pandemii  i  zaburzenia  w  łańcuchu
dostaw, ale trwają one już drugi rok,  a także zahamowaniem jego wydobycia na całym świecie z
powodu spodziewanego mniejszego popytu. 

Drugi powód to wojna w Ukrainie i zaprzestanie sprowadzania tego surowca z Rosji. Odcięcie Polski
od węgla ze wschodu poskutkowało znacznym niedoborem tego surowca na rynku. 

Rząd  chciał  zapełnić  tę  lukę  poprzez  zwiększenie  wydobycia  krajowego  oraz  zwiększyć  import  z
innych  kierunków.  Sprawy  nadzorował  resort  oraz  sam  wicepremier  Jacek  Sasin,  co  już  wiele
wyjaśnia. Z Rosji w 2021 r. Polska importowała 8,3 mln ton węgla, który obecnie ciężko jest zastąpić. 
Minister Sasin nie wiedział  lub zaklinał  rzeczywistość zapowiadając zastąpienie importu krajowym
wydobyciem. Nie da się go zwiększyć na zawołanie z powodu ograniczeń technologicznych, o których
kompetentny  urzędnik  powinien  wiedzieć.  Przygotowanie  nowej  ściany  do  wydobycia  węgla  jest
procesem czasochłonnym i  kosztochłonnym, trwa nawet 1,5 roku i  kosztuje 200 mln złotych. Nie
można z dnia na dzień zwiększyć wydobycia. 

Zwiększona podaż węgla w Europie powoduje, iż jego dostępność z kierunków innych niż rosyjski
maleje wprost proporcjonalnie do rosnącej ceny. 

Kolejnym  powodem  rosnących  cen  są  marże  pośredników,  którzy  wykorzystują  niedobory  do
windowania cen i osiągania nadmiernych zysków. 

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

1

Czwartek, 30 lipca 2020 nr 137/2020

BRIEF LEWICAWtorek , 12 lipca 2022 nr 123/2022

BRIEF LEWICA



Dopłaty do węgla 

Kupno  węgla  po  urzędowej  cenie  996,60  zł  za  tonę  będzie  przysługiwało  gospodarstwom
indywidualnym,  spółdzielniom  oraz  wspólnotom mieszkaniowym,  które  zgłosiły  się  do  Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków. Cena gwarantowana dotyczy 3 ton węgla na jedno gospodarstwo
domowe. 

Surowiec  będzie  można  kupić  w  składzie  węgla  pod  warunkiem,  że  dany  podmiot  przystąpi  do
programu. I tu zaczynają się przysłowiowe schody. 

Sprzedawcy mają otrzymać rekompensatę z tytułu utraconych korzyści w wysokości maksymalnej do
1073,  13  zł  za  tonę.  Nie  wiadomo  ilu  przedsiębiorców  przystąpi  do  programu  i  będzie  chciało
sprzedawać węgiel po urzędowej cenie z niepewną dopłatą. Dziś cena rynkowa tego samego węgla to
3000 zł, a przystąpienie do programu jest dobrowolne. 

Te firmy, które przystąpią do programu będą musiały sprzedawać węgiel po ustalonej cenie, a także
sprawdzać  uprawnienia  do  jego  zakupu  i  zbierać  dokumentację  potrzebną  do  rozliczenia  się  z
państwem. I  dopiero na podstawie zgromadzonych dokumentów będzie wnioskował o dotację na
sprzedany już węgiel. 
Zgodnie  z  uchwalonymi  przepisami  przedsiębiorca,  który  złoży  taki  wniosek  między  15  a  31
października, pierwsze środki otrzyma dopiero w grudniu 2022 r. Sprzedaż z października, listopada i
grudnia  będzie  można  rozliczyć  dopiero  w  marcu  2023  r.  i  to  przy  założeniu,  że  prawidłowe
dokumenty złoży się między 1 a 20 stycznia 2023 r. W budżecie zagwarantowano 3 mld złoty na
dopłaty do zakupu węgla, co nie może grozić obniżeniem kwoty dopłaty, którą ma otrzymać dany
skład węgla. Można więc założyć, iż zapowiadana maksymalna dopłata do sprzedanej tony węgla nie
osiągnie poziomu 1000 zł. 
Takie zapisy powodują,  iż  składy węgla mogą mieć kłopoty z płynnością finansową, nie wiadomo
zatem ilu z 8000 sprzedawców węgla zdecyduje się na tak ryzykowny interes. 
Na ten moment cały program został tak skonstruowany, że ciężko oczekiwać, aby dał zakładany efekt.
Całość  wygląda  na  PR-ową  zagrywkę,  że  rząd  coś  robi,  aby  ulżyć  konsumentom,  ale  to  źli
przedsiębiorcy nie chcieli się włączyć w projekt. 
Skąd węgiel?
Na tę chwilę rząd nie udziela też jasnej odpowiedzi skąd węgiel do tych składów ma trafić. Na jakich
zasadach  PGG  będzie  dostarczać  surowiec  do  przedsiębiorców.  Braki  na  rynku  szacowane  są  w
milionach ton węgla, a brak surowca może cały ten program unieważnić. 
Konsumenci płacą za opieszałość rządu PiS
Przypomnijmy węgiel drożał już w 2021 r., kiedy wojna w Ukrainie nie weszła jeszcze w gorącą fazę.
Tak więc PiS nie może zrzucić całego problemu drogiego surowca wyłącznie na wojnę. 
Konsumenci już dziś płacą za opieszałość rządu, Lewica od 2019 r. postulowała zamknięcie polskiego
rynku dla rosyjskiego węgla. Gdyby PiS już 3 lata temu potraktowałby ten problem poważnie, to dziś
bylibyśmy  w  zupełnie  innym  miejscu.  Po  pierwsze  bardziej  niezależni  od  Rosji,  pod  drugie  z
mniejszym szokiem podażowym oraz  z  większymi  możliwościami  pozyskiwania  surowca  z  innych
źródeł oraz większym potencjałem pozyskiwania energii z OZE. 
PiS jest mistrzem w udawaniu, ze rozwiązuje problemy, które sam stworzył. Zaniedbania, a wręcz
blokowanie rozwoju OZE, uzależnienie Polski od rosyjskiego węgla sprawia, że wiele polskich rodzin
czeka zimna zima. PiS ma dla nich tylko pozorowane działania, które tylko w niewielkim stopniu są w
stanie ulżyć polskim rodzinom. Widmo zimnej zimy wcale się nie oddaliło. 
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To co proponuje PiS nie rozwiązuje problemu, a daje pole do nadużyć! Nie da się nikogo zmusić, by
chciał zarabiać mniej. A PiS wierzy, że kogoś kto zarabia 2 tys na tonie będzie zarabiał jedynie 750 zł.
Mszczą się błędy polityki gospodarczej. Gdyby przez ostatnie siedem lat PiS promował i pozwolił na
rozwój OZE i pompy ciepła, to węgla by było potrzeba mniej! 
Państwo musi zabezpieczyć ludzi przed podwyżkami. Rodzinom, które nie zdążą przerobić domów na
ogrzewanie z zielonej energii  państwo musi pomóc. Rząd musi  kupić brakujący surowiec i  pokryć
różnicę w cenie tak, by za błędy PiS nie musiały płacić polskie rodziny. Trzeba stworzyć system dopłat
do węgla dla uboższych rodzin na takich samych zasadach jak dopłaty do energii elektrycznej. 

Przestać oszukiwać Polki  i  Polaków, że naszą przyszłością jest węgiel.  Od węgla trzeba odejść jak
najszybciej. 

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
- Program grantów na zielone innowacje: na zielony wodór, magazyny energii.  Miliard rocznie na
granty i dofinansowania - Wydzierżawienie lub kupno energii z elektrowni atomowych od Niemców
- Wspólna europejska polityka energetyczna, m.in. wspólne zakupy energii
- Uruchomienie linii energetycy Zenek 750 kV Chmielnicki Elektrowni Atomowa - Rzeszów ( w stanie 
uśpienia od 1991r.) i import taniej energii elektrycznej z Ukrainy

UNIA EUROPEJSKA

Co będzie, jeżeli Putin odetnie gaz? "Szykuje się koszmarny scenariusz"
Przywódcy Unii Europejskiej przygotowują się na kryzys w dostawach gazu, który może zamrozić całe
sektory gospodarki wspólnoty. Rosną obawy, że Nord Stream, główny rurociąg transportujący rosyjski
gaz do Europy, zostanie zamknięty na dobre, bo Moskwa po prostu nie uruchomi go ponownie po
"konserwacji". 
Źródło: Onet.pl
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Taki majątek Unia zamroziła oligarchom. Są nowe dane
Kraje  UE zamroziły  rosyjskie  aktywa o łącznej  wartości  kilkunastu miliardów euro.  W zamrażaniu
przoduje pięć państw – choć Unia ich nie wymienia. 
Źródło: Businessinsider

TSUE uznał skargę spółki Nord Stream 2 AG za "częściowo dopuszczalną"
Trybunał Sprawiedliwości UE uznał za częściowo dopuszczalną skargę spółki Nord Stream 2 AG na
dyrektywę gazową z 2019 r. Stwierdził, że choć w przepisach spółka nie była wskazana wprost, to
zmienione przepisy bezpośrednio jej dotyczą. Teraz sprawa ponownie trafi do sądu. 
Źródło: Money.pl

Akta Ubera. "Znakomite spotkanie z Bieńkowską"
Skargi Ubera na Francję i Niemcy dotyczące "ograniczania jego działalności", złożone w 2015 roku do
Komisji  Europejskiej,  zostały  dobrze  przyjęte  przez  ówczesną  komisarz  ds.  rynku  wewnętrznego
Elżbietę Bieńkowską - pisze we wtorek francuski dzienniki "Le Monde". 
Źródło: Dziennik

KRAJ

Małgorzata Jacyna-Witt zawieszona w prawach członka PiS

Według nieoficjalnych informacji podanych przez Radio Szczecin, kierownictwo PiS podjęło decyzję o
zawieszeniu Małgorzaty Jacyny-Witt w prawach członka partii. Radna sejmiku zachodniopomorskiego
"zasłynęła" w mediach społecznościowych wpisem o grze w golfa.

Źródło: Polsat News

Kaczyński reaguje na krytykę swoich słów o LGBT. "Teraz nie będę żartował". Po czym... zażartował
Podczas wizyty w Grójcu Jarosław Kaczyński zaatakował opozycję, której zarzucił, że chce "anihilować
PiS" po wyborach. — To są wszystko rzeczy, które zdzierają maskę i można powiedzieć, że oni sami ją
zdzierają — mówił polityk. W swoim wystąpieniu przekonywał, że za rządów jego partii polepszył się
status Polski i Polaków, a dowodem na to ma być m.in. to, że Polacy przestali jeździć na szparagi.
Zaatakował również Niemcy i poruszył temat reparacji. 
Źródło: Onet.pl

Jastrząb jedno, dane NBP drugie. Raport o inflacji to dowód na kłamstwa Glapińskiego 
Adam  Glapiński  powiedział  w  piątek,  że  maksymalny  poziom  inflacji  nastąpi  latem  i  nie  będzie
potrzeby podnoszenia stóp po wakacjach.  Tymczasem z raportu jego instytucji o inflacji wynika coś
innego. Analitycy Narodowego Banku Polskiego spodziewają się górki wzrostu cen i usług na początku
2023 r. Według centralnej projekcji wyniesie on 18,8 proc. Najczarniejszy scenariusz zakłada jednak,
że ceny mogą wzrosnąć nawet o 26 proc. Czy to jeszcze Polska czy już Turcja?
Źródło: Innpoland
CBA miało szukać haków na Mateusza Morawieckiego. Chodzi o GetBack
Funkcjonariusze CBA mieli  zbierać haki na premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi o specjalną
operację prowadzoną w związku z aferą wokół GetBack - donosi Radio Zet powołując się na książkę
"Wszystkie chwyty dozwolone. Afera GetBack" Sylwestra Latkowskiego.
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Źródło: Money.pl

Raport NBP: Bez rządowej tarczy inflacja dojdzie nawet do 26 procent
Taki  ekstremalny  scenariusz  przewiduje  NBP  na  I  kwartał  2023  r.,  jeśli  tarcza  antyinflacyjna  nie
zostanie przedłużona. 
Źródło: rp.pl

Import paliw z Rosji do Polski po raz pierwszy w historii spadł poniżej 50 proc.

W pierwszym kwartale 2022 r. eksport z Polski do Ukrainy spadł o ponad 11 proc., do Rosji o ponad
18 proc., a do Białorusi o ponad o 15 proc. — podał NBP. Z kolei import paliw z Rosji po raz pierwszy
w historii spadł poniżej 50 proc. — w omawianym okresie z Rosji pochodziło 48 proc. wartości paliw
sprowadzanych do Polski. 

Źródło: Businessinsider

ZAGRANICA

Hiszpania. Rząd nałoży nowe podatki na banki i koncerny energetyczne

Premier  Hiszpanii  przedstawił  pakiet  antykryzysowy  i  antyinflacyjny.  -  Wprowadzony  zostanie
podatek  od  wyjątkowych  wpływów  dużych  firm  energetycznych  -  zapowiedział  szef  rządu  w
hiszpańskim  parlamencie.  Uruchomiony  zostanie  także  program  budownictwa  społecznego  oraz
dopłat do biletów komunikacji zbiorowej.

Źródło: Polsat News

Polska przywraca relacje dyplomatyczne z Izraelem. "Pierwszy krok wykonany"

Ambasador  Izraela  w  Polsce  Jaakow  Liwne  złożył  dziś  listy  uwierzytelniające  —  poinformował
prezydent Andrzej Duda. "Czas wrócić do normalnych relacji. Pierwszy krok wykonany" — napisał na
Twitterze. 

Źródło: Onet.pl

Polskie Kraby na Ukrainie. Zełenski: Rosjanie już odczuli, co to nowoczesna artyleria

Rosjanie już odczuli,  co to jest nowoczesna artyleria i  że nie będą mieć bezpiecznego zaplecza na
naszej  ziemi"  –  powiedział  wieczorem  we  wtorek  prezydent  Ukrainy  Wołodymyr  Zełenski.
Poinformował, że wojska ukraińskie mają polskie armatohaubice Krab.  

Źródło: Dziennik

Historyczny moment, dolar i euro pędzą łeb w łeb. To Putin dał sygnał do startu

Euro  osiągnęło  właśnie  najniższy  poziom od  20  lat  i  zrównało  się  z  dolarem.  Osłabienie  złotego
sprawia jednak, że tak niski poziom euro jest w Polsce właściwie niezauważalny. 
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Źródło: Businessinsider

Trump planował marsz na Kapitol. Z archiwum Białego Domu wyciągnięto jego nieopublikowanego
tweeta

Komisja Izby Reprezentantów wyjaśniająca okoliczności ubiegłorocznego szturmu na Kapitol ustaliła,
że już co najmniej kilka dni wcześniej ówczesny prezydent Donald Trump planował wezwać swoich
zwolenników do marszu w kierunku Kapitolu. Komisja dotarła do nieopublikowanego wpisu z profilu
Trumpa na Twitterze. 

Źródło: Gazeta.pl
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