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Polska kupi prąd wyprodukowany na Ukrainie. Morawiecki: Będzie to krótkim czasie możliwe
W czasie wizyty w Kijowie premier Mateusz Morawiecki podziękował prezydentowi Ukrainy
Wołodymyrowi Zełenskiemu "za jego zrozumienie i gotowość do sprzedaży energii elektrycznej z
elektrowni Chmielnicki do Polski". Jak tłumaczył, będzie to możliwe "w krótkim czasie".
Komentarz Lewicy:
Premier Mateusz Morawiecki jest najlepszy w rozwiązywaniu problemów, które sam stworzył, a także
w sprzedawaniu ich jako swój wielki sukces.
Prąd od Ukrainy mogliśmy kupować już dawno temu. Ukraińcy już w 2020 r. proponowali Polsce
"podzielenie się" wytwarzaną nad Dnieprem energią atomową. Jak pisał "Newsweek", w 2020 roku
Ukrenergo, operator linii przesyłowych na Ukrainie podlegający tamtejszemu ministrowi energetyki,
zwrócił się do polskiego rządu z propozycją wznowienia eksportu z Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej
do Rzeszowa. Propozycja wpłynęła drogą dyplomatyczną, w imieniu rządu odpowiedział Piotr
Naimski. ówczesny pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.
„Przedsięwzięcie to z punktu widzenia polskich odbiorców energii nie ma istotnej wartości.
Wznowienie eksploatacji linii Chmielnicka – Rzeszów jest po prostu nierealne, zarówno z powodu
technicznego, jak i ekonomicznego" – cytuje odpowiedź "Newsweek".
W maju tego roku posłowie Lewicy Marcin Kulasek i Przemysław Koperski po wizycie w Ukrainie
wrócili do tego tematu i apelowali do rządu o wdrożenie tego pomysłu w życie.
- W Ukrainie jest zlokalizowanych 15 bloków atomowych, które są skupione w 4 elektrowniach
atomowych, ich łączna moc produkowanej energii to 15 gigawatów. Możliwości eksportowe tego
kraju to 7 gigawatów – mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie poseł Przemysław Koperski.
- Prąd, który płynie z gniazdek okupiony jest zakupem importowanego węgla i gazu. Importujemy
surowce za miliardy euro. Jest szansa na tańszy o 50-60 procent prąd z Ukrainy. W tym celu należy
odbudować połączenie, które świetnie funkcjonowało w latach 80-tych XX wieku – poinformował.
- W tym okresie pomiędzy elektrownią Chmielnicki a Rzeszowem została zbudowana linia wysokiego
napięcia 750. Obecnie ta linia po synchronizacji jej z europejskim systemem przesyłu jest do
uruchomienia – oświadczył.
100 tysięcy ton węgla z Ukrainy ma znaczenie jedynie PR-owe. Dokładnie tyle w ciągu jednego dnia
zużywa polska energetyka, tak więc strategiczna sytuacja polskiej energetyki nie zmieniła się.
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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
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
listopadzie 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?
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 przejadł miliardy złotych, jakie rząd otrzymał ze sprzedaży praw do emisji CO2 czyli ETS i zamiast
inwestować je w odnawialne źródła energii zablokował energetykę wiatrową, wstrzymał rozwój
fotowoltaiki – a teraz, aby przykryć własną nieudolność domaga się obniżki cen ETS. W latach 20132021 na sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na aukcjach Polska zarobiła blisko 60 mld zł z czego do
budżetu trafiło ponad 51 mld zł – to dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
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.
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Gdyby rząd nie blokował OZE dziś pozycja Polski byłaby zupełnie inna. Od 2015 r. Polska oraz
kontrolowane przez państwo spółki energetyczne odmówiły przyłączeń z odnawialnych źródeł energii
na poziomie 30 gigawatów. Cała moc obecnie pracujących instalacji to jest ponad 50 gigawatów.
Gdyby chociaż pracowało 15 z tych 30 gigawatów, to dziś w Polsce nie mielibyśmy kłopotów z
węglem, nie mierzylibyśmy się z kryzysem energetycznym oraz gigantycznymi cenami energii.
Żądamy odblokowania pieniędzy w ramach KPO, gdzie znajduje się 65 mld złotych na inwestycje w
odnawialne źródła energii. Im mniej energii z paliw kopalnych tym większa niezależność Polski od
spekulacji na rynku energii oraz od surowców z Rosji.
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.
UNIA EUROPEJSKA
UE: Koniec z ułatwieniami wizowymi dla "zwykłych" Rosjan. Polska szykuje jeszcze twardsze
ograniczenia
Rosjanie od przyszłego tygodnia więcej zapłacą i będą dłużej czekać na wizy do strefy Schengen. Ale
Polska i kraje bałtyckie przygotowują się do twardszych ograniczeń wjazdów turystycznych z Rosji do
UE.
Źródło: gazeta.pl
Cena maksymalna gazu, oszczędzanie energii, opłata solidarnościowa. Takie kierunki ustalili
ministrowie energii UE
Ministrowie państw Unii Europejskiej zgodzili się, że konieczne będzie ograniczenie nadzwyczajnych
zysków producentów energii. Nie obejdzie się bez redukcji jej zużycia. Bardziej szczegółowe
propozycje możemy poznać w najbliższych tygodniach.
Źródło: 300gospodarka
Polska stawia się Unii. Nie zgodzi się na limity zużycia
Polska będzie konsekwentnie wdrażać rozwiązania wpływające na obniżenie cen energii elektrycznej i
gazu, ale jednocześnie nie zgadzamy się na stosowanie rozwiązań rygorystycznych i nakazowych wskazała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
Źródło: Money.pl
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KRAJ
Klęską PiS w wyborach na Śląsku. Kandydat Kaczyńskiego za burtą
W niedzielę mieszkańcy Rudy Śląskiej wybierali prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. W
drugiej turze o tę funkcję walczyć będzie Michał Pierończyk i Krzysztof Mejer. Jak wynika z badania
late poll Instytutu Badań Samorządowych przeprowadzonego na zlecenie "Gazety Wyborczej" i
portalu LokalnaPolityka.pl trzecie miejsce zajął poseł PiS Marek Wesoły. Wspierał go publicznie
Jarosław Kaczyński.
Źródło: Wp.pl
Nowy prezes telewizji Mateusz Matyszkowicz odwiedził siedzibę PiS
- Zdecydowałem się w tych dniach raczej milczeć i pracować - zapowiedział podczas niedawnej
konferencji prasowej nowy szef telewizji publicznej Mateusz Matyszkowicz. Następna Jacka Kurskiego
znalazł czas, by pośród licznych obowiązków odwiedzić siedzibę Prawa i Sprawiedliwości.
Źródło: Polsat News
Rząd właśnie przyznał coś, za co ekonomiści uderzają w PiS od lat
Money.pl dotarł do pisma, jakie wysłało Ministerstwo Finansów do Rady Dialogu Społecznego. Rada
prosiła rząd o udostępnienie planów finansowych funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego, które
wykorzystano przy konstrukcji budżetu na 2023 r. Ministerstwo z rozbrajającą szczerością przyznało,
że ich nie zna. Problem w tym, że wydatki wypchnięte przez PiS poza budżet i tym samym kontrolę
parlamentu mają sięgnąć 422 mld zł. Ekonomiści - domagający się przejrzystości finansów
publicznych - krytykują za to PiS od lat.
Źródło: Money.pl
Minister Czarnek na pielgrzymce. "Albo Polska będzie chrześcijańska, albo jej nie będzie"
- Polska albo będzie chrześcijańska, albo jej nie będzie — stwierdził minister edukacji i nauki
Przemysław Czarnek, który w sobotę bierze udział w dziesiątej diecezjalnej pielgrzymce mężczyzn do
sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu w woj. lubuskim.
Źródło: Onet.pl
Skarb Państwa urośnie w Grupie Azoty. Jest plan uderzenia w rosyjskiego oligarchę
Grupa Azoty zamierza wnioskować do resortu aktywów państwowych o zgodę na przejęcie Zespołu
Elektrowni Wodnych Niedzica – wynika z ustaleń Business Insider Polska. Nasi informatorzy twierdzą,
że operacja ma ukryty cel – pozwoli zmniejszyć udziały podmiotów kontrolowanych przez rosyjskiego
oligarchę Wiaczesława Kantora w akcjonariacie chemicznej spółki i dodatkowo da Skarbowi Państwa,
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pośrednio i bezpośrednio, ponad 50-procentowy udział w akcjonariacie Azotów.
Źródło: Businessinsider
Zbadano, czego Polki szukają aktualnie na rynku pracy. Zaskoczenie?
Prawie 87 proc. kobiet chciałoby znać wysokość wynagrodzenia na oferowanym stanowisku przed
złożeniem aplikacji; ponad 75 proc. wybiera pracę w modelu hybrydowym - wynika z raportu "Czego
Polki szukają na rynku pracy” opracowanego przez Her Impact i PwC Polska.
Źródło: Dziennik
Pracownicy chcą, by firmy wyrównały im inflację
Rosnąca inflacja sprawia, że racownicy oczekują od firm wyrównujących ją świadczeń — najchętniej
w formie podwyżki (65 proc.) lub premii (34 proc.). Co piąty ankietowany wskazuje także na dopłaty
do paliwa, a co ósmy na darmowe posiłki w pracy – wynika z badania firmy Personnel Service.
Źródło: Businessinsider
Przez Mierzeję Wiślaną przepłyną tylko politycy i oficjele. Statki by ugrzęzły
W najbliższą sobotę kanałem przekopanym przez Mierzeję Wiślaną przepłyną tylko politycy i rządowi
oficjele. Statki z towarami ugrzęzłyby na mieliźnie przed Elblągiem.
Źródło: rp.pl
Zaskakujący efekt wojny w Ukrainie. Napędza tranzyt kolejowy
Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że między styczniem a lipcem (włącznie) po polskich
torach przewieziono ok. 146 mln ton ładunków. To wzrost o 6 proc. rok do roku, który widoczny jest
również w wynikach finansowych Grupy PKP Cargo, czyli największego przewoźnika towarowego w
kraju. To efekt wojny w Ukrainie, który jeszcze się nasili.
Źródło: Money.pl
Węgiel nadal króluje w polskich piecach. W czasie najbliższej zimy kwestie ekologiczne pewnie
zejdą na dalszy plan
Zebrane podczas spisu powszechnego informacje wskazują, że popularność różnych rodzajów paliw i
źródeł energii w minionym roku wyglądała następująco: węgiel kamienny - 2,216 mln mieszkań
ogrzewanych indywidualnie przy pomocy tego rodzaju opału;gaz ziemny - 1,952 mln mieszkań;
drewno - 1,523 mln mieszkań; węgiel brunatny - 0,239 mln mieszkań;...
Źródło: Bankier.pl
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ZAGRANICA
Ukraina. Rosjanie ostrzelali cywilną infrastrukturę krytyczną
"Celowe i cyniczne uderzenia rakietowe na cywilną infrastrukturę krytyczną. Ani jednego obiektu
wojskowego" - tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował ataki rakietowe Rosjan. Ze
zdjęć i nagrań opublikowanych w sieci wynika, że Rosjanom udało się uszkodzić sieć
elektroenergetyczną w Charkowie.
Źródło: Polsat News
Rosja zmienia zdanie? Ławrow zapewnia, że Kreml chce rozmawiać
"Nie jesteśmy przeciwko rozmowom, nie odcinamy się od nich" - powiedział szef MSZ Rosji Siergiej
Ławrow, pytany o możliwość negocjacji z Ukrainą.
Źródło: Dziennik
Polski walec zatrzymany! Biało-Czerwoni kończą ze srebrem mundialu
Włosi zatrzymali Polaków w finale mistrzostw świata i pokonali ich 3:1. Srebro dla Biało-Czerwonych,
którzy nie zdołali pokonać ekipy Ferdinando De Giorgiego.
Źródło: Przegląd Sportowy
Podkomisja smoleńska upomina się o zwrot wraku tupolewa
Podkomisja do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej zwróciła się do Rosji o zwrot
wraku samolotu TU-154 M ze wszystkimi urządzeniami pokładowymi i materiałem dowodowym.
Zgodnie z konwencją chicagowską Rosja powinna to zrobić w 2011 r.
Źródło: Onet.pl

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

6

