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Sejm zagłosuje nad dodatkiem węglowym. Bez poprawek opozycji
W  piątek  posłowie  zagłosują  nad  rządowym  projektem  o  dodatku  węglowym.  Tempo  prac  jest
ekspresowe - w czwartek sejmowe komisje odrzuciły wszystkie zgłoszone przez opozycję poprawki do
projektu o nowym świadczeniu. 

Komentarz Lewicy:

Rząd przyniósł  do parlamentu dodatek węglowy, ale ma on objąć mniejszą część polskich rodzin.
Tymczasem  świetnie  wiemy,  że  koszty  ogrzewania  tej  zimy  dotkną  wszystkich.  Dotkną  także
mieszkańców blokowisk i  osiedli  ogrzewanych centralnym ogrzewaniem. Dotkną też rodzin,  które
ogrzewają się przy pomocy innych źródeł energii  niż węgiel.  Tych rodzin nie można zostawić bez
pomocy.

Dlatego Lewica przedstawiła pomysł dodatku grzewczego, który powinien dotyczyć wszystkich, którzy
ogrzewają swoje mieszkania czy swoje domy, bez względu na to czy węglem, czy prądem, czy gazem,
czy też ciepłem z elektrociepłowni.

Projekt będący poprawką do ustawy „3000 Plus” zakładał wprowadzenie zasady, iż dodatek będzie
się należał tym gospodarstwom domowym, w których dochód na jednego członka rodziny jest niższy
niż średnie wynagrodzenie brutto w roku 2021. Czyli z dodatku grzewczego będą mogły skorzystać
gospodarstwa domowe, w których dochód na jednego członka rodziny jest niższy niż 4 tysiące złotych
brutto.

Koszty tego pomysłu oszacowaliśmy na poziomie 25-28 mld zł., ostateczny jej koszt będzie zależny od
ilości podmiotów, które złożą wniosek. Źródła finansowania: już dzisiaj ustawa węglowa przewiduje
kwotę 1,5  miliarda  złotych;  15-procentową inflacja  generuje  dodatkowe wpływy  z  podatku  VAT;
trzecim  ma  być  podatek  od  zysków  nadzwyczajnych  zapowiadany  przez  premiera  Mateusza
Morawieckiego.

Prawo i Sprawiedliwość oszukało Polaków mówiąc, że węgla nie zabraknie. Teraz proponują dodatek
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
odwraca się plecami do tych polskich rodzin, które nie ogrzewają się węglem. 

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. 

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

1

Czwartek, 30 lipca 2020 nr 137/2020

BRIEF LEWICAPiątek, 22 lipca 2022 nr 131/2022

BRIEF LEWICA



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.

Złożyliśmy również wniosek do NIK o kontrolę w Agencji Rezerw Strategicznych o kontrolę działań i
procedur dotyczących pozyskiwania węgla. Jest to pokłosie wczorajszej  kontroli  poselskiej w ARS,
podczas  której  parlamentarzyści  nie  mogli  dowiedzieć  się  niczego  konkretnego,  ponieważ
kierownictwo tej instytucji jest na urlopie. Naszym zdaniem rząd nie przygotował się na nadchodzący
kryzys, chociaż od października 2021 r.  prezydent oraz rząd byli  informowani o możliwości agresji
Rosji.  Już  wtedy  było  wiadomo,  że  będą  nakładane  sankcje,  min.  brak  zakupów  od  Rosji  paliw
kopalnych:  węgla,  ropy  i  gazu.  Już  wtedy  należało  gromadzić  węgiel.  Jak  wynika  z  dokumentów
rządowych  czerwona  lampka  w  Radzie  Ministrów  zapaliła  się  dopiero  w  marcu  2022  r.  Już  w
październiku 2021 r. było wiadomo, że nastąpi napaść Rosji na Ukrainę.

UNIA EUROPEJSKA

Podwyżka stóp procentowych w strefie euro. Zaskakująca decyzja EBC

Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe w strefie euro o 50 pkt bazowych, mocniej od
oczekiwań. To pierwsza podwyżka od lipca 2011 r. 

Źródło: Businessinsider

Hiszpania sprzeciwia się inicjatywie Komisji Europejskiej 

Hiszpania  sprzeciwia  się  inicjatywie  Komisji  Europejskiej,  która  zaproponowała  krajom  UE
zmniejszenie zapotrzebowania na gaz o 15 proc. 

Źródło: Dorzeczy.pl

Grecki rząd: Nie zgadzamy się na propozycję KE dotyczącą ograniczenia zużycia gazu

Rząd Grecji nie zgadza się na propozycję Komisji Europejskiej zakładającą ograniczenie w całej Unii
Europejskiej zużycia gazu ziemnego o 15 proc. do wiosny 2023 roku - przekazał w czwartek rzecznik
rządu w Atenach, Janis Oikonomu. 

Źródło: Forsal

Blokada Kaliningradu zniesiona. To „sukces” dyplomacji Rosji i Niemiec

Rosjanie  triumfują  po  wycofaniu  blokady  Kaliningradu,  którą  Litwa  wprowadziła  w  ubiegłym
miesiącu. Wilno uwzględniło wytyczne Komisji Europejskiej, która ugięła się pod niemieckim lobby. 
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Transport do obwodu kaliningradzkiego zostanie wznowiony, choć eksperci nie mają złudzeń, że to
tylko bardziej nakręci Putina i jego popleczników. 

Źródło: obserwatorgospodarczy.pl

KRAJ

Fuzja Orlenu i Lotosu. Walne Zgromadzenie PKN Orlen poparło połączenie z Grupą Lotos

Akcjonariusze  PKN Orlen podczas  czwartkowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  poparli
połączenie  spółki  z  Grupą  Lotos,  podwyższenie  kapitału  zakładowego i  zgodzili  się  na  zmiany  w
statucie  spółki.  Za  odpowiednią  uchwałą  padło  98,27  proc.  oddanych  głosów.  Uchwałą  zyskała
poparcie 300 532 564 głosów, przeciw było 36 głosów, a wstrzymujących się - 5 280 889.

Źródło: Polsat News

Debata nad budżetem. Prezes NIK Marian Banaś krytycznie o działaniach rządu

Prezes NIK przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa w 2021 r. Szef Najwyższej Izby
Kontroli krytycznie ocenił działania rządu. Jego zdaniem, na sztuczne zmniejszenie deficytu budżetu
państwa w 2021 r.  wpłynęło m.in.  zlecenie w 2020 r.  takim jednostkom jak Bank Gospodarstwa
Krajowego oraz Polski Fundusz Rozwoju zadań, które należały do władz publicznych. 

Źródło: Money.pl

Susza w Polsce. W 287 gminach obowiązuje apel o ograniczenie zużycia wody - gdzie dokładnie?

Sytuacja hydrologiczna w Polsce pod kątem suszy jest bardzo niekorzystna. Obecnie w 287 gminach
obowiązują zakazy lub apele dotyczące ograniczenia użycia wody do celów innych niż bytowe. W 214
z 600 stacji wodowskazowych odnotowano przepływ niższy od średniej z najmniejszych przepływów
rocznych. "Jest to rekordowy wynik z ostatnich 5 lat (2017-2022)" - informuje IMGW. 

Źródło: Gazeta.pl

Nagłe wyłączenia największych elektrowni w Polsce. "Jesteśmy na granicy blackoutu"

-  Ostatnie  i  nadchodzące  dni  to  nieplanowane  wyłączenia  bloków  elektrowni:  Połaniec,  Opole,
Kozienice,  Turów -  informuje  serwis  strefainwestorow.pl  to  największe  jednostki  energetyczne w
kraju. Dlatego sytuacja jest bardzo poważna.

Źródło: Money.pl

Koronawirus w Polsce Dzisiaj. Raport Ministerstwa Zdrowia, czwartek, 21 lipca

Mamy 2999 nowych zakażeń koronawirusem -  przekazało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.  Jak
dodano, zmarło sześć osób z COVID-19. 
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Tydzień temu, 14 lipca, informowano o 1840 zakażeniach i o jednej ofierze.

Źródło: Polsat News

To najmłodszy profesor w historii Polski. "Na drodze więcej porażek niż zwycięstw"

Mateusz  Hołda  z  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  ma  powody  do  radości  i  dumy.  Jeszcze  przed
skończeniem  30  lat  udało  mu  się  zdobyć  tytuł  profesora  tytularnego.  4  lipca  postanowieniem
prezydenta  RP  Andrzeja  Dudy  otrzymał  tytuł  profesora  nauk  medycznych  i  nauk  o  zdrowiu  w
dyscyplinie nauki medyczne.

Źródło: Onet.pl

Polacy robią już zapasy na zimę, bo ceny rosną. Znika nie tylko cukier

Najpierw  z  powodu  obaw  przed  wojną,  a  teraz  z  uwagi  na  dalej  rosnące  ceny,  wiele  kategorii
produktów wręcz znika ze sklepów. Jesienią zakupy czeka ostre hamowanie, zwłaszcza w dobrach
trwałych, choć w żywności też jest to możliwe. 

Źródło: rp.pl

Glapiński: to źle, że wakacje kredytowe są dla wszystkich. Powinny być mocno ograniczone

- Rządowe wsparcie finansowe powinno się ograniczyć tylko do kredytobiorców, którzy faktycznie go
potrzebują,  a nie do wszystkich, tak jak to nastąpiło — powiedział  w Sejmie prezes Narodowego
Banku Polskiego Adam Glapiński.  — Lepsze ukierunkowanie wsparcia zmniejszyłoby m.in.  pokusę
nadużycia — dodał.

Źródło: Businessinsider

PGE chce wybudować cementownię. Ma w rękach coś bardzo cennego

Grupa PGE chce wybudować cementownię, dzięki której stanie się znaczącym graczem na tym rynku.
Wśród  swoich  atutów  posiada  szeroki  dostęp  do  popiołów  lotnych  ze  spalania  węgla.  O  ich
dostępność  w  przyszłości  obawiają  się  natomiast  prywatne  cementownie,  więc  chcą  sięgnąć  po
zasoby zdeponowane na starych hałdach - pisze portal Wysokienapiecie.pl. 

Źródło: Money.pl

Uff, jak gorąco! 37,4 st. C we Wrocławiu, "najzimniej" w Białymstoku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że w czwartek we Wrocławiu zanotowano aż 37,4
st. C. Tym samym został pobity rekord gorąca z 2019 r. Jeszcze wyższą temperaturę odczytano w
Kórniku — 37,9 st. C. 

Źródło: Onet.pl
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Koronawirus  w  Polsce.  Czwarta  dawka  szczepionki  przeciw  COVID-19.  Decyzja  Adama
Niedzielskiego

Minister zdrowia przekazał, że od piątku osoby  od 60 do 79 roku życia  będą mogły przyjąć drugą
dawkę przypominającą przeciw COVID-19. Od przyjęcia pierwszej dawki przypominającej musi minąć
co najmniej 120 dni.

Źródło: Polsat News

ZAGRANICA

Joe Biden zakażony koronawirusem. Jest komunikat Białego Domu

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden jest zakażony koronawirusem - potwierdził w czwartek
Biały Dom. Jak dodano, polityk będzie wypełniał swoje obowiązki w izolacji, a ze współpracownikami
będzie komunikował się za pośrednictwem telefonu i internetu 

Źródło: Gazeta.pl

Turcja. Biuro prezydenta: W piątek umowa w sprawie eksportu ukraińskiego zboża

Przedstawiciele  Rosji,  Ukrainy,  Turcji  i  ONZ  podpiszą  w  piątek  w  Stambule  umowę,  która  ma
odblokować eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego - powiadomiło biuro tureckiego
prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Źródło: Polsat News

Reuters: Turbina do Nord Stream 1 utknęła w Niemczech, Rosja nie dostarczyła dokumentów

Serwisowana  wcześniej  w  Kanadzie  turbina  do  gazociągu  Nord  Stream  1  utknęła  w  Kolonii  na
zachodzie  Niemiec,  ponieważ  władze  Rosji  nie  dostarczyły  dokumentów  koniecznych  do
zatwierdzenia jej dalszego transportu - podała w czwartek agencja Reutera powołując się na dwa
źródła. 

Źródło: Dziennik

Szef CIA: Wojna na Ukrainie nie odwiedzie Chin od próby inwazji na Tajwan

Rosyjska  agresja  na  Ukrainę prawdopodobnie  nie  odwiedzie  Chin  od zamiaru  podporządkowania
sobie Tajwanu, ale może odsunąć realizację tego zamiaru w czasie -  uważa dyrektor CIA William
Burns. Jak dodał, takie ryzyko będzie rosło wraz z kolejnymi latami obecnej dekady.

Źródło: Forsal
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