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Dopłaty do węgla. Oto komu przysługują i jak je uzyskać
Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł będzie przysługiwał gospodarstwom domowym
ogrzewanym węglem. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie, reagując na wzrost cen surowca.
Aby zdobyć pieniądze, będzie trzeba spełnić jeden konieczny warunek.
KPRM: na wypłatę dodatku węglowego rząd przeznaczy ok. 11,5 mld zł
Na wypłatę dodatku węglowego rząd przeznaczy ok. 11,5 mld zł - poinformowano we wtorek na
stronie KPRM. Rząd we wtorek przyjął projekt ws. jednorazowego dodatku węglowego, który
wyniesie 3 tys. zł. Wnioski o jego wypłatę będzie można składać do końca listopada.
Komentarz Lewicy:
Rząd Mateusza Morawieckiego proponuje dopłaty do czegoś czego nie można kupić. Dopłaty do
ciepła powinny obejmować wszystkich konsumentów, nie tylko tych opalających się węglem, ale
także tych, którzy kupują je np. od elektrociepłowni.
PiS rządzi w Polsce od 7 lat. Przez ten okres słyszeliśmy, że w Polsce węgla nie zabraknie. Niektórzy
mówili wraz z Andrzejem Dudą, że mamy węgla na 200 lat. Jak się okazało nie na 200 lat, nie na 10
lat, nawet na pół roku nie starczy. Nie ma węgla. I nie będzie go, ponieważ przez ostatnie miesiące
PiS nie zrobił absolutnie nic, żeby go sprowadzić.
W zamian partia rządząca przygotowuje ustawę, dzięki której węgiel ma być tańszy, po 1000 zł za
tonę. Ustawa nie weszła w życie i już została wyrzucona do kosza. Pojawia się kolejna propozycja:
3000 zł dodatku na węgiel. I co zrobią dystrybutorzy, kiedy ten węgiel się pojawi? Podniosą ceny!
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.
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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. Rząd nie chciał słuchać opozycji, kiedy zgłaszała swoje pomysły dotyczące
energetyki, tak więc niech teraz PiS nie patrzy na nas tylko pokaże jaki ma pomysł na rozwiązania
problemu.
Zdaniem Lewicy w tle kryzysu węglowego stoi walka frakcji w PiS, a celem jednej z nich jest obalenie
obecnego szefa rządu. Jacek Sasin konsekwentnie podstawia nogę premierowi Morawieckiemu, aby
go osłabić i wymienić. Cała ta gra wokół węgla może oznaczać chęć wymiany szefa rządu, który się na
tej sprawie wykolei. A przecież premier ma jeszcze problem z Funduszem Odbudowy, ponieważ nie
ma pieniędzy, które obiecał. Polki i Polacy ponoszą koszty walk frakcyjnych w obozie władzy.
Należy się spodziewać, iż ludzie w piecach będą palili czym popadnie, co drastycznie obniży i tak
często już złą w wielu miejscach jakość powietrza. Z jednej strony zimno, z drugiej strony będzie dusił
nas smog, z trzeciej szalejąca drożyzna – takie są skutki 7 lat zaniedbań.
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. 3
mln Polek i Polaków wykorzystuje węgiel do ogrzania swojego domu. Dlatego też potrzeba rocznie od
9 do 10 mln ton rocznie tego minerału.
UNIA EUROPEJSKA
Są nowe dane na temat inflacji. Padł rekord
Ceny liczone według HICP w Polsce w czerwcu 2022 r. w ujęciu rocznym wzrosły o 14,2 proc., wobec
12,8 proc. w maju 2022 r. - podał wstępne dane Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 1,4 proc. Z kolei
inflacja w strefie euro ustanowiła nowy rekord.
Źródło: Money.pl
Stopy procentowe i inflacja, czyli tydzień prawdy EBC. Szefowa banku już zapowiedziała zwrot w
polityce
Wiadomo, że w najbliższy czwartek Europejski Bank Centralny po raz pierwszy od lat podniesie stopy
procentowe. Ekscytującym pytaniem pozostaje jedynie, jak bardzo?
Źródło: Gazeta.pl
Komisja Europejska proponuje fundusz na zakupy sprzętu obronnego
Unia Europejska planuje zintegrować wysiłki w dziedzinie obronności poprzez utworzenie wspólnego
funduszu z przeznaczeniem na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu obronnego. Na początku do
wydania będzie pół miliarda euro.
Źródło: Euractive.pl
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KRAJ
URE: Ceny energii już wkrótce mogą poszybować
Możemy spodziewać się bezprecedensowych podwyżek cen energii. Widzimy uzasadnienie do tego,
by wprowadzić konkretne działania osłonowe klientów objętych taryfą - ocenił we wtorek prezes
Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin.
Źródło: Forsal
Strach zagląda do elektrowni. Już wstrzymują produkcję, by oszczędzać węgiel
Pomimo zapewnień rządu, że w kwestii zabezpieczenia zapasów węgla na zimę "jesteśmy po
bezpiecznej stronie", w rzeczywistości w koncernach energetycznych o spokoju nie ma mowy. W
nieoficjalnych rozmowach przedstawiciele firm przyznają, że choć zakontraktowali węgiel na okres
zimowy, to pewności dostaw nie mają. Dlatego już teraz koncerny przykręcają moce w swoich
elektrowniach, by oszczędzić paliwo na zimę. Tymczasem Polskę nawiedza właśnie fala upałów, która
może przynieść rekordowe zapotrzebowanie na prąd. Przy obecnej lawinie nieplanowanych ubytków
mocy, każda dodatkowa awaria w elektrowni może zachwiać bezpieczeństwem energetycznym kraju.
Źródło: Businessinsider
Świń ubywa, schabowy coraz droższy i z importu
Cały czas maleje liczba stad trzody chlewnej w Polsce i pogłowie świń. Szybko rośnie za to liczebność
stad. Zdaniem ekspertów konsolidacja to szansa dla naszego sektora trzody chlewnej.
Źródło: rp.pl
Ceny prądu w górę o 180 proc. w 2023 r.? OKO.press pokazuje niepublikowane prognozy URE dla
rządu
Ceny prądu w 2023 r. mogą wzrosnąć o 180 proc. - wynika z niepublikowanej wcześniej prognozy
Urzędu Regulacji Energetyki dla rządu, którą ujawnił serwis OKO.press. Co to oznacza dla odbiorców?
Rzeczniczka URE wyjaśniła, że w takim scenariuszu rachunki mogą wzrosnąć o ok. 90 proc.
Źródło: Gazeta.pl
Polska sieć się zapchała? Rekordowa liczba odmów dla nowych instalacji
Rok 2021 był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę odmów przyłączenia instalacji produkcyjnych oraz jeśli
chodzi o łączną moc nieprzyłączoną do sieci. W 90 proc. przypadków chodzi o OZE – pisze we wtorek
"Rzeczpospolita", powołując się na raport Client Earth.
Źródło: Businessinsider
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Paweł Borys: Jeszcze w lipcu wystartują inwestycje z KPO prefinansowane przez PFR
Planujemy ruszyć z całym systemem prefinansowania inwestycji w ramach KPO w lipcu – zapowiada
Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. PFR ma dziś na te projekty około 10 mld zł ze
zwrotów od firm, które w pandemii otrzymały pomoc w ramach tarcz finansowych
Źródło: 300gospodarka.pl
Co Polacy sądzą na temat pomocy uchodźcom z Ukrainy? Znamy wyniki badania
Polacy są nadal gościnni wobec Ukraińców i Ukrainek, ale uważają, że gościnność ma swoje granice.
Niestety, ponieważ coraz mniej ufamy mediom, jesteśmy też podatni na fake newsy. Również te
dotyczące uchodźców z Ukrainy – wynika z badania Kantar Public przeprowadzonego dla Free Press
for Eastern Europe.
Źródło: Onet.pl
Przyjmują nowe prawo w rekordowym tempie. "To niemal tyle, ile przez całe lata 90."
Produkcja prawa w Polsce idzie na rekord. Jak podaje firma Grant Thornton, w pierwszej połowie
2022 r. przyjęto w Polsce 14,5 tys. stron maszynopisu aktów prawnych, czyli o 75 proc. więcej niż w
ubiegłym roku.
Źródło: Money.pl
Adwokatka idzie na wojnę przez WIBOR. Chce dowieść przed sądem, że działania banku to wyzysk
Miarka się przebrała. Kredytobiorcy szykują się do batalii sądowej z bankami za zbyt wysokie raty
złotówkowych kredytów hipotecznych. Rozmawiamy z Beatą Bieniek-Wierą, adwokatką, wspólniczką
w kancelarii Żyglicka i Wspólnicy, która szykuje z tego tytułu pozew przeciwko swojemu bankowi.
Źródło: Innpoland
Były ksiądz Jacek Międlar przegrał w sądzie. "Będzie miał kłopot"
"Zrobiliśmy to, czego nie potrafiły od wielu lat zrobić prokuratury i policja. Postawiliśmy przed sądem
suspendowanego księdza Jacka Międlara i wygraliśmy z nim cztery razy, uzyskując wyroki skazujące"
– napisali na Facebooku przedstawiciele Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i
Ksenofobicznych. — On w tej chwili naprawdę będzie miał kłopot, żeby funkcjonować, bo większość
miesiąca będzie mu zajmowało odpracowywanie kar — twierdzi Konrad Dulkowski z ośrodka MZRiK
Źródło: Onet.pl
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RMF: Jest śledztwo ws. oblania farbą ambasadora Rosji w Warszawie
Jest śledztwo w sprawie oblania farbą ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa - podał serwis RMF FM.
Chodzi o incydent z 9 maja, gdy grupa aktywistów nie chciała dopuścić delegacji rosyjskiej ambasady
do złożenia kwiatów w Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie
Źródło: Dziennik
ZAGRANICA
Wznowienie dostaw gazu z Rosji. Nowe doniesienia ws. Nord Stream 1
Rosyjskie dostawy gazu przez Nord Stream 1 mają zostać wznowione w czwartek 21 lipca, po
zakończeniu prac konserwacyjnych - donosi Reuters. Praca gazociągu została wstrzymana planowo 11
lipca na dziesięć dni.
Źródło: Money.pl
Oficjalnie: Robert Lewandowski piłkarzem FC Barcelony
Robert Lewandowski, według nowej umowy, do połowy 2026 roku będzie związany z FC Barceloną.
W umowie zamieszczona została klauzula opiewająca na 500 mln euro.
Źródło: Polsat News
Erdogan zagrał w "ulubioną grę" Putina - spóźnił się na spotkanie i odegrał za dwie minuty z 2020
roku
Władimir Putin udał się w pierwszą od dawna podróż zagraniczną. Prezydent Rosji poleciał do
Teheranu, gdzie spotkał się z prezydentem Turcji i Iranu. Jak się okazało, jedno ze spotkań nie poszło
"zgodnie z planem" Putina. "Erdogan wygrał z Putinem w jego ulubioną grę - w spóźnianie się na
spotkania" - napisał dziennikarz Michał Potocki.
Źródło: Gazeta.pl
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