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Zamrożenie cen gazu. Rząd przyjął projekt ustawy

Rząd przyjął w piątek projekt ustawy, która zamraża ceny gazu w 2023 r. na poziomie z 2022 r. -
poinformowała Kancelaria  Premiera.  Projekt  zakłada, że w przyszłym roku wprowadzona zostanie
maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh. Z tego rozwiązania będą mogli
skorzystać  wszyscy  odbiorcy,  którzy  obecnie  korzystają  z  ochrony  taryfowej.  Wieczorem  projekt
wpłynął do Sejmu.

Europa bez gazu i ropy z Rosji? Ekspert podaje możliwy termin

Jeżeli Unia Europejska nie ugnie się przed rosyjskim atakiem energetycznym, to w czasie od 4 do 6 lat
może całkowicie zastąpić import gazu i ropy naftowej z tego kraju surowcami z innych kierunków -
stwierdził Thomas O'Donnell, analityk rynku energetycznego i wykładowca na prywatnej berlińskiej
uczelni Hertie School of Governance. 

Komentarz Lewicy:

Lewica popiera pomysł zamrożenia cen gazu, zgłaszaliśmy ten pomysł jeszcze we wrześniu 2022 r.
zanim rząd Mateusza Morawieckiego wziął go na tapetę. 

PiS  jak  zwykle  działa  opieszale,  jest  już  koniec  listopada a  oni  dopiero  ogłaszają,  że  rząd przyjął
projekt ustawy. Oznacza to, że ona zacznie obowiązywać dopiero w przyszłym roku, a ludzie którzy
potrzebują pomocy już teraz nie będą mogli z niej skorzystać. 

Przypominamy też, że z końcem obecnego roku kończy się tarcza inflacyjna na na prąd, ciepło, gaz i
paliwa stawki wrócą od 1 stycznia do regularnych 23 proc. Cena gazu wzrośnie więc o podatek VAT i
tę cenę będą musieli zapłacić konsumenci. 

Trudno też  komentować  ten  projekt  szczegółowo bez  jego  dokładnej  lektury.  To  co  PiS  ogłasza
najczęściej różni się w szczegółach z tym co trafia do Sejmu. 

Przyjęte rozwiązanie załatwia część problemu na dziś, ale ceny energii będą wciąż wysokie również w
kolejnych latach, ale to nie będzie już problem Mateusza Morawieckiego i PiS, ale kolejnego rządu.
Ale obecna władza się tym nie przejmuje, po nich choćby potop. 

PiS w kontekście polityki energetycznej mówi o „okupancie brukselskim” oraz o „ekototalitaryźmie”.
Zapominając,  że  liderzy  PiS-u  zgadzali  się  na  taką  politykę.  Przypominamy,  iż  w grudniu  2020  r.
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premier Mateusz Morawiecki zaakceptował założenia polityki klimatycznej i redukcji emisji CO2 do
55% w 2030 r. 

Kryzys  energetyczny  w  krajach  Unii  Europejskiej  nie  został  rozwiązany.  Jak  wskazuje  Komisja
Europejska i wielu specjalistów jedną ze spraw, która zdecyduje o tym czy inflacja nie wystrzeli w
górę przy jednoczesnej recesji jest problem zastąpienia rosyjskiego gazu. Obecnie mamy ciepłą zimę i
magazyny pełne w blisko 90 procentach. Ale przez najbliższe 12 miesięcy przemysł będzie zużywał
ten gaz i pojawi się kwestia nowych dostaw. 

Według raportu OECD „Confronting  the  Crisis”  Ryzyko braków gazu w Europie  może  być  nawet
wyższe w 2023 niż w tym sezonie zimowym. Obecnie import LNG do Europy jest w dużej mierze
możliwy za sprawą ograniczonego popytu na ten surowiec ze strony zmagającej się ze spowolnieniem
gospodarczym Azji. 

Brak gazu może mieć istotny negatywny wpływ na europejską gospodarkę w postaci niższego wzrostu
PKB oraz wyższej inflacji. Poniżej szacowane skutki scenariusza, w którym ceny gazu, ropy i nawozów
wzrosną o odpowiednio 50, 10 i 25% w 2023 i 2024 – czytamy w raporcie.

OECD wskazuje, że wsparcie podczas kryzysu energetycznego powinno być celowane, utrzymywać
bodźce do ograniczania zużycia energii (nie zaburzać procesów cenowych), tak aby nie wywierało ono
proinflacyjnego wpływu. 

Przyszłoroczna zima nie będzie taka ciepła, magazyny nie będą takie pełne. Trudno go będzie zastąpić
i kupić go wtedy, kiedy nie będzie najdroższy, ponieważ wszyscy będą chcieli kupić gaz spoza Rosji. 

Ostatnie zakupy Chin w Katarze powodują, iż to źródło dostaw zostało mocno ograniczone. Z tym
problemem będą się mierzyć wszystkie kraje Unii Europejskiej, dlatego też to UE powinna rozwiązać
ten problem wspólnie i taką propozycję Lewica złożyła tuż jeszcze na początku 2022 r. - wspólne
zakupy surowców przez państwa Unii Europejskiej. Ten mechanizm sprawdził się w przypadku zakupu
szczepionki na COVID-19 – wspólnota miała silną pozycję negocjacyjną i udało zapewnić się preparat
na czas. Dziś czas na wspólne zakupy gazu. 

UNIA EUROPEJSKA

Unia próbuje zatrzymać migrację. Jakie działania przewiduje najnowszy plan?

W piątek ministrowie spraw wewnętrznych państw UE na nadzwyczajnym spotkaniu zwołanym na
skutek  sporu  francusko-włoskiego  o  przyjęcie  migrantów  uratowanych  przez  statek  organizacji
pozarządowej,  przyjęli  20-punktowy  plan  powstrzymania  napływu migrantów.  Tylko  w tym roku
przez Morze Śródziemne do Europy dotarło około 90 tys. migrantów, co stanowi dwukrotny wzrost w
porównaniu do 2021 r. 

Źródło: Forsal
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Putinowi udało się skłócić Zachód. Europa oskarża USA o dobijanie UE i bogacenie się na wojnie

Od początku  wojny  w Ukrainie  Putin robił  wszystko,  by  podzielić  Zachód i  osłabić  jego  wspólne
stanowisko wobec Kijowa. Chociaż dotąd był w tym bezskuteczny, jego działania zaczynają stopniowo
łamać zachodnią jedność. Między UE a Waszyngtonem robi się gorąco, a przywódca Kremla zaciera
ręce z zadowolenia.  

Źródło: Onet.pl

Nieobecny jak szef NBP. Do Europy Adam Glapiński się nie wybiera

Niechęć szefa Narodowego Banku Polskiego prof. Adama Glapińskiego do euro to nie tylko słowa. Jak
wynika z informacji Wirtualnej Polski, od sześciu lat nie spotyka się osobiście z przewodniczącymi
narodowych  banków  w  Unii  Europejskiej.  Posiedzenia  Rady  Ogólnej  Europejskiego  Banku
Centralnego, które są do tego okazją, omija szerokim łukiem. Przedstawiciele innych krajów od tych
wizyt się nie uchylają. 

Źródło: wp.pl

KRAJ

Jak Daniel Obajtek był bliski "interesu życia". Zaoferował niespotykaną transakcję

Daniel  Obajtek w 2018 r.  chciał przejąć na własność warte około 2 mln zł  mieszkanie na samym
środku  zakopiańskich  Krupówek i  nie  planował  wydać  na  to  ani  złotówki.  W tym  celu  wymyślił
specyficzny rodzaj transakcji. Choć ostatecznie do sprzedaży nie doszło, to zadziwiający może być nie
tylko sposób, ale i cena, jaką zamierzał wyłożyć prezes Orlenu. "Wirtualnie" chciał wydać 600 tys. zł,
choć zdaniem ekspertów od rynku nieruchomości mieszkanie było warte minimum trzy razy więcej. 

Źródło: Onet.pl

Dodatek dla żołnierzy już pewny. Błaszczak podpisał rozporządzenie

Jak  stwierdził  szef  MON,  z  tego  powodu  podjął  decyzję  o  przyznaniu  specjalnych  dodatków
finansowych dla żołnierzy pełniących służbę w jednostkach o charakterze bojowym (m.in. brygadach
pancernych, zmotoryzowanych, zmechanizowanych, jednostkach saperskich i inżynieryjnych), a także
w jednostkach zabezpieczających i wsparcia dyslokowanych we wschodniej Polsce. Dodatek wyniesie
450 zł. 

Źródło: gazeta.pl

Trzy trudne lata z drożyzną. Skumulowana inflacja sięgnie aż 40 proc.

Ceną za COVID-19 i  wojnę w Ukrainie, którą poniosą wszyscy Polacy, będzie kilka lat z drenującą
portfele inflacją. Przez ostatnie trzy lata średni wzrost cen wyniósł 14 proc. Kolejne trzy upłyną na 
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niemal  trzykrotnie  większych  podwyżkach.  Sytuacja  wróci  do  normy prawdopodobnie  dopiero  w
2026 r. 

Źródło: Businessinsider

Eksplozja w Przewodowie. Duda: Mamy informacje, że była druga rakieta, ale...

Śledztwo ws. wybuchu rakiety w Przewodowie jest w toku. Śledczy zakończyli swoje prace na miejscu
zdarzenia. W tej chwili trwają badania laboratoryjne" - powiedział w piątek prezydenta Andrzej Duda.
Zastrzegł, że w żaden sposób nie ingeruje w śledztwo. 

Źródło: Dziennik

Sprawa wyborów kopertowych. Prokuratura odmawia śledztwa w kolejnym wątku

Ośrodek Monitorowania Zachowań Ksenofobicznych i Rasistowskich złożył doniesienie o podrobieniu
kart  wyborczych,  zwanymi  "pakietami  Sasina".  Miały  być  wykorzystane  podczas  tzw.  wyborów
kopertowych w 2020 r. Jak informuje "Gazeta Wyborcza" prokuratura podjęła decyzję o odmowie
śledztwa, gdyż "wybory się nie odbyły, trudno stwierdzić, czy karty wyborcze były podrobione". 

Źródło: Onet.pl

Rekordowo niska aktywność Polaków na rynku kredytowym

Aktywność klientów na rynku kredytów jest  na rekordowo niskim poziomie,  bez perspektywy na
szybką poprawę - dowiadujemy się z raportu InfoKredyt dla Związku Banków Polskich (ZBP). Według
raportu w mijającym roku banki zanotowały wyraźny spadek zainteresowania większością kredytów,
z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw.

Źródło: TVN 24 BiS

Smog w Polsce. Zaczął się sezon skrytego zabójcy

Jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie. Wiele wskazuje na to, że w tym sezonie
grzewczym będziemy bić kolejne niechlubne rekordy. Jest ryzyko, że walka ze smogiem wyhamuje. 

Źródło: rp.pl

Rząd w 2016 r. nazywał to czarnym scenariuszem. Właśnie się realizuje

Ponad sześć lat temu rząd Zjednoczonej Prawicy ostrzegał, że Polskę czeka katastrofa demograficzna,
jeśli nie zostanie wprowadzone 500 plus. Najnowsze dane pokazują, że dziś mimo programu realizuje
się to, co wtedy rząd nazywał najczarniejszym scenariuszem. 

Źródło: Businessinsider

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

4



Brzeg. Zabytkowy kościół kupiony za złotówkę. Archidiecezja chce go odsprzedać za miliony

Archidiecezja  Wrocławska  chce  odsprzedać  najstarszą  historycznie  świątynię  pod  wezwaniem
apostołów Piotra i Pawła w Brzegu. Księża chcą sprzedać kupiony za złotówkę kościół za 2,5 miliona.
Chociaż kupca jeszcze nie ma, są już pomysły jak te zabytkowe mury wykorzystać.

Źródło: Polsat News

ZAGRANICA

Rosja. Zakaz "propagandy LGBT" i publicznych wzmianek o związkach homoseksualnych. Jest zgoda
Dumy

Niższa izba rosyjskiego parlamentu przyjęła w czwartek w trzecim czytaniu poprawki do ustawy o
tzw."propagandzie  LGBT",  rozszerzając  odpowiedzialność  karną  na  osoby  w  każdym  wieku.
Sprawcom grozi grzywna w wysokości 400 tys. rubli (ok. 30 tys. zł). Działacze na rzecz praw człowieka
alarmują,  że  restrykcyjne  przepisy  wpłyną  na  treści  w  książkach,  filmach,  telewizji  i  mediach
społecznościowych.

Źródło: Polsat News

"Chiny zablokowały polską pomoc dla Ukrainy". Zakulisowe rozmowy z USA

Na początku wojny Polska zaproponowała Ukrainie przekazanie myśliwców. Choć Stany Zjednoczone
wstępnie  poparły  ten  pomysł,  to  kolejnego  dnia  zmieniły  swoje  stanowisko.  Jak  podaje  portal
"Spectator"  -  wpływ  na  zmianę  decyzji  w  tej  sprawie  miały  zakulisowe  rozmowy  z  Chinami.

 
Źródło: Interia.pl

W Chinach się kotłuje. Masowe protesty, starcia z policją. Mają dość lockdownów

Demonstracje przeciwko polityce "zero covid", surowym restrykcjom i lockdownom rozszerzyły się w
niedzielę na kolejne miasta Chin. Setki osób protestowały w Pekinie i Szanghaju, a także w Wuhanie,
gdzie prawie trzy lata temu wykryto pierwsze przypadki COVID-19. Symbolem protestu są białe, puste
kartki. Co symbolizują? 

Źródło: Money.pl

"Czasowa przerwa" w dopływie gazu przez Baltic Pipe. Gaz-system zabrał głos

Energinet  poinformował,  że  przepływ  gazu  przez  Baltic  Pipe  zostanie  w  poniedziałek  czasowo
wstrzymany za względów technicznych. Przerwa ma związek z oddaniem do użytku tłoczni w duńskiej
Południowej  Zelandii.  Dzięki  temu  przepływ  gazu  będzie  sukcesywnie  zwiększany  do  pełnej
wydajności - czytamy w komunikacie. 

Źródło: gazeta.pl
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Premier w Kijowie: „Albo wygra Ukraina, albo przegra cały świat”

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś w Kijowie z szefami rządów Ukrainy i Litwy. Podczas
swojego przemówienia  przekonywał,  że  wynik  toczącej  się  na  wschodzie  wojny  „może  być  tylko
jeden”.

Źródło: euractive.pl

Ten kibic skradł show w Katarze. Jest reakcja Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski zareagował na zachowanie kibica oglądającego mecz Polski z Arabią Saudyjską,
którego zachowanie stało się hitem internetu. Po bramce strzelonej przez "Lewego" fan zdjął z siebie
koszulkę  naszych  rywali  i  zaprezentował  kolejną,  którą  miał  pod  spodem  -  w  barwach  biało-
czerwonych. Polski napastnik spotkał się z kibicem i wręczył mu koszulkę z autografem.

Źródło: Polsat News
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