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Premier przyznaje: Polska będzie mieć dużo problemów z węglem
Rządowy program dopłat do węgla nie działa, za co Mateusz Morawiecki obwinia właścicieli składów.
Szef rządu tłumaczył mieszkańcowi Turowa, że ze strony przedsiębiorców "nie ma woli współpracy".
Jednocześnie przyznał, że z dostępnością węgla Polska będzie mieć "dużo problemów w najbliższych
tygodniach, miesiącach".
"W składach nie ma woli współpracy". Premier o problemach z węglem
W składach węgla nie ma tej woli współpracy, jaką zakładaliśmy na początku - mówił premier
Mateusz Morawiecki, pytany o to, gdzie można kupić węgiel za cenę określoną przez rząd. Dodał, że z
dostępnością węgla Polska będzie mieć "dużo problemów w najbliższych tygodniach, miesiącach".
Komentarz Lewicy:
Premier Mateusz Morawiecki wie, że kryzys związany z brakiem węgla jest poważny. Dlatego też
podpisał dyspozycję w sprawie zakupu węgla przez spółki Skarbu Państwa (klasyczny dupochron), a
także sączy opowieść o złych właścicielach składów węgla, którzy nie chcą współpracować z rządem.
Tak jak pisaliśmy w materiale (brief 13.07.2022)po podpisaniu przez prezydenta ustawy o dopłatach
do węgla, wszystko sprowadza się do tego, że brakuje węgla na rynku. Jak przyznał sam premier,
mowa o 4 mln ton. Bez surowca cały program dopłat do węgla nie ma sensu.
Polska staje w obliczu poważnego kryzysu energetycznego. Napływają alarmujące doniesienia o
możliwym niedoborze 3-4 mln ton węgla kamiennego i pustych magazynach. PAP potwierdziła, że
Prezes Rady Ministrów w ostatnich dniach wydał decyzję zobowiązującą PGE Paliwa sp. z o.o. oraz
Węglokoks S.A, do dnia 31 sierpnia, do zakupu węgla energetycznego odpowiedniego dla
gospodarstw domowych. Zakup ma zostać sfinansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Eksperci jednak wskazują, że problemem nie jest finansowanie czy decyzje administracyjne, tylko
spóźnione działania w warunkach ograniczonej podaży. Istnieją poważne obawy, że większość węgla
na światowych rynkach została już zakontraktowana. W dłuższej perspektywie te braki można
zastąpić innymi źródłami energii, ale na 2,5 miesiąca przed rozpoczęciem sezonu grzewczego niestety
nie ma alternatywy wobec węgla kamiennego
29 maja 2022 r. Jacek Sasin zapewniał, iż w Polsce węgla nie zabraknie. W Programie Pierwszym
Polskiego Radia wicepremier zapewniał, że rząd pracuje nad zwiększeniem dostaw. Zapewnił, że
węgla nie zabraknie i zaapelował, aby nie ulegać panice. – Na jesieni ten węgiel dla indywidualnych
odbiorców na pewno będzie dostępny. Na szczęście okres grzewczy mamy za sobą. Do następnego
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okresu mamy jeszcze trochę czasu. Mamy możliwości alternatywnych źródeł importu węgla i na
pewno je wykorzystamy – powiedział Jacek Sasin.
Zatem działo się to już po wybuchu wojny, zatem wojna w Ukrainie była już gorąca od miesięcy.
Rząd nie może zrzucać odpowiedzialności za brak węgla na właścicieli składów, jeżeli oni nie mogą go
kupić na rynku hurtowym, to nie mają co sprzedawać.
Rząd powinien opinii publicznej odpowiedzieć na następujące pytania:
- Ile węgla kupił rząd, kiedy surowiec był tańszy, aby zapełnić magazyny. Wywiad donosił już w
październiku 2021 r. o tym, że wybuchnie wojna?
- Jakie zakupy poczyniono, kiedy już konflikt w Ukrainie wybuchł i było jasne, że sankcje zostaną
wprowadzone?
- Jakie i kiedy przedstawiciele rządu wydawali dyspozycje w tej sprawie?
Lewica domaga zwołania się Rady Bezpieczeństwa Narodowego, aby rząd przedstawił plany na
wypadek, gdyby nie udało się zakupić na rynku światowym brakujących ton węgla. Obawiamy się, że
w nadchodzącym sezonie grzewczym nie uda się ogrzać setek tysięcy domów i mieszkań. Skutki mogą
być katastrofalne.
Zasiłek pogrzebowy nie starcza nawet na "skromny pogrzeb". Resort ujawnił nowe plany
Organizacja pogrzebu to nie lada wydatek. Nic dziwnego, skoro zasiłek pogrzebowy nie był
waloryzowany od 11 lat. Jednak z najnowszej odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
wynika, że w planach jest podwyższenie świadczenia.
Komentarz Lewicy:
Każda zasługuje na godny pochówek. Zasiłek pogrzebowy jest rzeczą niezbędną, ale nie był
waloryzowany od 2011 r. i ta kwota 4000 złotych jest dzisiaj absolutnie niewystarczająca. Wszystko
zdrożało, wzrosły również wszystkie koszty związane z organizacją pogrzebu, stąd też nasz projekt
ustawy zmierzający do podwyższenia zasiłku pogrzebowego do 7000 złotych, który został złożony w
Sejmie w 2020 r.
Nasz projekt zakłada również coroczną waloryzację tego świadczenia, wskaźnikiem dotyczącym
emerytur i rent, aby co roku ustawodawca nie musiał tej kwoty zmieniać. To jest niezwykle ważne,
aby osoby, które będą zmuszone chować swoich bliskich, mogły zorganizować ten pochówek godnie.
W nadzwyczajnych okolicznościach organ rentowy będzie mógł podwyższyć tę kwotę, ponad te 7000
złotych, taki zapis w naszym projekcie również funkcjonuje. Koszt związany z tą ustawą to 3,5 mld
złotych. Jeżeli rządzący są w stanie znaleźć 2 mld złotych na dofinansowanie telewizji publicznej, to
znalezienie 3,5 mld złotych nie wydaje się być rzeczą niemożliwą.
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UNIA EUROPEJSKA
KE wszczęła drugi etap procedury naruszeniowej przeciwko Polsce. Mamy dwa miesiące
Polska ma teraz dwa miesiące na podjęcie niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z
prawem UE, w przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.
Sprawa dotyczy "prymatu prawa unijnego".
Źródło: Money.pl
Komisja Europejska pozywa Węgry do TSUE. Chodzi o dyskryminację osób LGBT
Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu Węgier do Trybunału Sprawiedliwości UE w
związku z węgierską ustawą dyskryminującą ludzi ze względu na ich orientację seksualną i tożsamość
płciową. Komisja uważa, że prawo to narusza zasady rynku wewnętrznego, prawa podstawowe osób
fizycznych (w szczególności osób LGBTIQ), a także – w odniesieniu do tych praw podstawowych –
wartości UE.
Źródło: Dziennik
Jaki kraj jest "rekordzistą w łamaniu przepisów unijnych"?
Włochy są niekwestionowanym rekordzistą, jeśli chodzi o łamanie przepisów unijnych - wynika z
analizy opracowanej w sobotę przez portal Politico. Komisja Europejska wszczynała procedurę
naruszeniową przeciwko temu krajowi w ciągu ostatnich 10 lat 1375 razy.
Źródło: .Forsal
KRAJ
Koniec protestu górników z PGG. Podpisano porozumienie
Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w piątek wieczorem podpisali porozumienie z zarządem
spółki. Ustalono, że spółka przed końcem lipca wypłaci pracownikom od 4 tys. do 6,4 tys. zł brutto
jednorazowego świadczenia.
Źródło: Polsat News
Adam Glapiński na nagraniu z Sopotu sugeruje, że przed nami ostatnia podwyżka stóp
procentowych
Z nagrania Adama Glapińskiego z Sopotu, na którym pytany jest "jak mamy żyć?", otrzymujemy
odpowiedź w innej, ważnej kwestii. Między słowami prezes NBP sugeruje, że przed nami już ostatnia
podwyżka stóp procentowych — we wrześniu. Zauważył to nawet serwis Bloomberg.
Źródło: Businessinsider
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Są nowe dane GUS. Oto wysokość inflacji w Polsce
\Główny Urząd Statystyczny podsumował pełne krajowe dane inflacyjne za czerwiec tego roku. W
ubiegłym miesiącu ceny dóbr i usług były średnio o 15,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Takiej
drożyzny w Polsce nie było od ponad 25 lat. Najmocniej wzrosły ceny paliw i energii, drożała także
żywność.
Źródło: Money.pl
Białystok: rzecznik kurii, ksiądz i prezenter TVP pisał obleśne wiadomości i wysyłał filmiki z
samogwałtem
Białostocka Gazeta Wyborcza opublikowała dziś wiadomości i nagrania, jakie ks. Andrzej Dębski rzecznik białostockiej kurii i gwiazda lokalnego oddziału TVP – miał wysyłać do nieznajomej
internautki. Wśród nich były m.in. seksualne propozycje i nagranie masturbacji. Duchowny w
rozmowie z Wyborczą przyznaje, że było to niewłaściwe i w zasadzie nie wie, dlaczego to zrobił.
Źródło: Donald.pl
"Czyste powietrze" nie dla każdego? "Większość domów nie zostanie ocieplona"
Większość domów nie zostanie ocieplona przed tym sezonem grzewczym - stwierdził na antenie
TVN24 Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego, odnosząc się do słów premiera Mateusza
Morawieckiego. Szef rządu zachęcał, by Polacy postarali się ocieplić domy jeszcze przed obecnym
sezonem i korzystali z przygotowanych w tym celu programów.
Źródło: TVN 24 BiS
Z giełdy wyparowały miliardy. Wystarczyła jedna wypowiedź premiera
Zapowiedź "podzielenia się zyskami" z Polakami przez państwowe spółki gazowe i energetyczne
wpłynęła mrożąco na giełdowych inwestorów - informuje Radia ZET. Dodaje, że już w poniedziałek
wartość giełdowa spółek PGNiG, PGE, Lotos, Enea, Tauron i PKN Orlen spadła o ponad siedem mld zł.
"Kursy akcji tych spółek spadały także w kolejnych dniach" - czytamy.
Źródło: Money.pl
NBP złożył zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Tuska i Siemoniaka
NBP złożył zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska i Tomasza
Siemoniaka wz. z publicznymi wypowiedziami, że powołanie Adama Glapińskiego na stanowisko
prezesa NBP było nielegalne oraz zapowiedziami jego siłowego usunięcia - poinformował w piątek
bank centralny.
Źródło: Polsat News
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Firmy alarmują: czeka nas fala upadłości przez ceny energii
Nawet kilkusetprocentowe podwyżki cen energii elektrycznej – takie prognozy na przyszły rok dostają
pierwsze przedsiębiorstwa. Biznes przestanie się opłacać.
Źródło: rp.pl
ZAGRANICA
Wołodymyr Zełenski zwolnił szefa SBU i prokurator generalną
Jak przekazał, na Ukrainie dotychczas zarejestrowano ponad 650 postępowań karnych wobec
pracowników organów ścigania w związku ze zdradą stanu i kolaboracjonizmem. Ok. 200 osób
poinformowano o możliwości popełnienia przestępstwa. Ponad 60 pracowników organów
prokuratury i SBU zostało na ukraińskim terytorium okupowanym przez siły rosyjskie i współpracuje z
przeciwnikiem - kontynuował szef państwa.
Źródło: Polsat News
Niemiecki rząd kłamał ws. atomu. Chciał za wszelką cenę zamknąć elektrownie
„Coraz wyraźniej widać, jak niemiecki rząd od miesięcy okłamywał opinię publiczną na temat energii
jądrowej" – napisał na Twitterze Simon Wakter, szwedzki inżynier jądrowy, który zaprezentował na
swoich social mediach szereg materiałów wskazujących na to, że narracja Berlina ws. atomu mijała
się z prawdą.
Źródło: Energetyka24.pl
Bloomberg: Białoruś zbankrutowała. Nie spłaciła obligacji dolarowych. Ratuje się zezwalając na
przemyt
Na Białorusi nastąpiło bankructwo - podaje agencja Bloomberga, powołując się na agencję ratingową
Moody's Investors Service. Nie jest w stanie spłacić zadłużenia zagranicznego. Powodem bankructwa
są między innymi sankcje, które Zachód nałożył na Białoruś za jej udział w rosyjskiej agresji na
Ukrainę.
Źródło: Gazeta.pl
Zero Covid, zero wzrostu
W II kwartale 2022 r. PKB Chin zwiększył się o 0,4 proc. rdr - podał tamtejszy urząd statystyczny.
Pomijając I kwartał 2020 r., gdy w Wuhan wybuchła pandemia koronawirusa, jest to najniższa
dynamika roczna, odkąd Pekin raportuje porównywalne dane, czyli od 1993 r. Wynik jest również
gorszy, niż oczekiwali analitycy - konsensus rynkowy zakład, że urząd poinformuje o 1-proc. ekspansji.
Źródło: Bankier.pl
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Upały i pożary na południu Europy. W Portugalii w ciągu tygodnia zmarło ponad 600 osób
Mieszkańcom południa Europy we znaki dają się upały, powodujące dodatkowo pożary. Tysiące ludzi
zostało już ewakuowanych. Służby donoszą także o przypadkach zgonów, w większości osób
starszych, dla których wysoka temperatura jest szczególnie niebezpieczna.
Źródło: gazeta.pl
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