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Pilne posiedzenie Sejmu. Marszałek Elżbieta Witek podała datę

2 września odbędzie się pilne posiedzenie Sejmu - poinformowała w środę marszałek Elżbieta Witek.
Izba  zajmie  się  rządowymi  projektami  ustaw  wprowadzającymi  dodatkowe  możliwości
dofinansowania  innych  źródeł  ciepła  niż  węgiel,  a  także  projektem  ustawy  o  wsparciu  dla
przedsiębiorców znad Odry.

Trzy tysiące złotych na pracownika. Rząd przyjął projekt ustawy

Rada  Ministrów  w  środę  w  trybie  obiegowym  przyjęła  projekt  ustawy  o  szczególnym  wsparciu
podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze - poinformowała minister
rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wcześniej w wykazie prac rządu pojawiły się informacje
o projekcie. Wynika z nich, że poszkodowani przedsiębiorcy mają otrzymać świadczenie w wysokości
ponad  trzech  tysięcy  złotych  na  pracownika.  Jednorazowe  świadczenie  będzie  finansowane  z
Funduszu Pracy. 

Komentarz Lewicy:

Lepiej późno niż wcale. Lewica jeszcze w lipcu wnioskowała o dodatkowe posiedzenie Sejmu , właśnie
po to, aby przyjąć tak bardzo teraz potrzebne ustawy, aby uruchomić fundusze w ramach KPO, czy
właśnie przyjąć ustawę o dodatku grzewczym. 
 
Projekt  ustawy   wprowadzający  dodatkowe  możliwości  dofinansowania  innych  źródeł  ciepła  niż
węgiel położyliśmy również w lipcu. Przez całe wakacje powtarzaliśmy: zima nie będzie czekać na
rząd. PiS zdecydował się przyspieszyć posiedzenie o niecałe dwa tygodnie, czyżby chodziło o to, aby
nie przerywać urlopu panu Kaczyńskiemu?

Od  tygodni  też  apelujemy  o  specustawę,  która  pomogłaby  mieszkańcom  czy  przedsiębiorcom
terenów  nadodrzańskich  w  tych  trudnych  czasach  katastrofy  ekologicznej.  Ocenę  tego  projektu
będzie można przedstawić dopiero po zapoznaniu się z jego szczegółami.

Dodatek grzewczy. Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło niedopracowaną ustawę 3000 plus, która
dzieli Polaków i nie daje szansy na równe traktowanie. Polskie rodziny w jednych domach w zimę być
może będą mogły mieć cieplej, ale na pewno jest bardzo duża część takich, która zostaje skazana na
zimno. Im Prawo i Sprawiedliwość mówi załóżcie kożuchy.
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Prawo i Sprawiedliwość oszukało Polaków. Oszukało Polaków mówiąc, że węgla nie zabraknie. Nie
kupujcie! Będzie taniej. Prawo i Sprawiedliwość oszukało mówiąc, że nie będzie podwyżek za prąd i za
gaz. Prawo i Sprawiedliwość oszukało, że ma politykę energetyczną.

Lewica położyła na stole dobre rozwiązanie. Mówimy jasno. Trzeba to zrobić inaczej. Lepiej. Pomoc
powinna trafić do wszystkich w postaci „dodatku grzewczego”. Bez względu na to, czy ktoś ogrzewa
swoje  mieszkanie  węglem,  gazem,  peletem,  czy  innym  paliwem.  Prawo  powinno  wspierać  i
rozwiązywać problemy, a nie dzielić społeczeństwo. Lewica uważa, że dodatek grzewczy 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. 

Nasz projekt (poprawka do ustawy „3000 Plus”) zakłada 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 naszego projektu to poziom 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. Czyli
finansujący to między innymi Orlen, czy PKO BP.

Nasza propozycja wprowadza zasadę, że dodatek będzie się należał gospodarstwom domowym, w
którym dochód na jednego członka rodziny będzie niższy niż średnie wynagrodzenie brutto w roku
2021. Więc przekładając to na liczby, będzie to dotyczyło gospodarstw domowych, w których dochód
na jednego członka rodziny był niższy niż 4 tysiące złotych. 

Lewica proponuje podejście do problemu systemowo. Trzeba rozszerzyć tę pomoc nie tylko na tych,
którzy ogrzewają domy węglem. Żadna polska rodzina nie może marznąć podczas zimy niezależnie od
tego, czy ogrzewa swój dom węglem, czy też źródłem ciepła jest ciepło systemowe, czy jakikolwiek
inny sposób. Rozwiązanie, które zaproponowaliśmy zabezpiecza wszystkie polskie rodziny w sposób
rozsądny i odpowiedzialny.

UNIA EUROPEJSKA

Minister Kowalczyk udaje, że dostaliśmy środki z KPO. Wyjaśniamy, jak jest naprawdę

Jeśli ktoś nie zauważył jeszcze, że zaczęła się kampania wyborcza, to wystarczy spojrzeć na list, jaki
Henryk  Kowalczyk  wysłał  samorządowcom.  Stwierdza  w nim,  że  "doczekaliśmy  się  uruchomienia
środków  z  KPO".  Zanim  jednak  ktokolwiek  zanurzy  się  w  tym  "strumieniu"  gotówki  z  UE,
przypominamy, jak sprawa z KPO wygląda naprawdę i czy rzeczywiście Unia dała Polsce jakiekolwiek
pieniądze. – Na rządzie zapadła decyzja, że teraz uruchomimy własne środki, potem je odbierzemy ze
środków KPO – stwierdził szef resortu rolnictwa, a na pytanie, kiedy to nastąpi, zbył dziennikarkę, że
sprawa "jest teraz w uzgodnieniach międzyresortowych". 

Źródło: Natemat
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EDO: Ostrzeżenie przed suszą dla 2/3 terytorium Europy

Według obliczeń EDO aż 47 proc. obszaru Europy znajduje się w stanie ostrzegawczym, z wyraźnym
deficytem wilgoci w glebie, a kolejne 17 proc. w stanie alarmowym, a więc w sytuacji, gdy susza ma 

już wyraźny wpływ na stan roślinności. 

Źródło: euractive.pl

Nie tylko Grupa Azoty. Produkcję nawozów ogranicza wiele firm w Europie. To wróży wzrost cen
żywności

Ceny  gazu  są  obecnie  dziesięciokrotnie  wyższe  niż  rok  temu.  To  wielki  cios  w  europejskich
producentów nawozów, których produkcja stała się na Starym Kontynencie nieopłacalna. Dlatego nie
tylko  polskie,  ale  gros  także  europejskich  firm  tego  typu  wstrzymuje  wytwarzanie.  Mniejsza
dostępność  i  wyższe  ceny  nawozów oraz  rosnący  koszt  nośników energii,  głównie  gazu  i  energii
elektrycznej,  oraz  potencjalnie  mniejsze  zbiory  doprowadzą  do  wyższych  cen  płodów  rolnych  i
żywności w przyszłym roku. 

Źródło: Businessinsider

KRAJ

Azot, chlorki, sód, potas, żelazo, siarczany i rtęć w wodach Kanału Gliwickiego i Kłodnicy. Czy to
źródło katastrofy?

Na długo przed zatruciem Odry w wodach zasilających ją Kanału Gliwickiego i rzeki Kłodnica przez
kilka  miesięcy  inspektorzy  ochrony  środowiska  potwierdzali  przekraczanie  norm  czystości  w
zakładach spuszczających do nich ścieki. Wykrywali azot, chlorki, siarczany, sód i potas — wynika z
ustaleń Onetu. 

Źródło: Onet.pl

Będzie protest nauczycieli. Szef ZNP Sławomir Broniarz o szczegółach

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz poinformował, że 1 września w szkołach
rozpocznie  się  akcja  protestacyjna  nauczycieli.  Mówiąc  w  Polsat  News  o  szczegółach,  Broniarz
zapewnił, że 1 września nauczyciele stawią się w szkołach. - Pierwszym etapem protestu będzie akcja
informacyjna -  ulotki,  plakaty.  Dalszy  scenariusz  pozostaje  wewnątrzzwiązkową tajemnicą,  on się
pojawi dopiero w poniedziałek w postaci konkretnych decyzji – dodał.

Źródło: Polsat News

Afera w służbach. ABW prowadziła tajną operację przeciwko szefowi wywiadu

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała rozpracowywać byłego szefa Agencji Wywiadu Piotra
Krawczyka na długo przed jego oficjalną rezygnacją — twierdzą źródła Onetu. Według nieoficjalnych
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informacji  tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie ABW miała cofnąć Krawczykowi poświadczenie
bezpieczeństwa,  co  skutkować  miało  utratą  przez  szefa  polskiego  wywiadu  stałego  i
nieograniczonego dostępu do tajemnic państwowych. 

Źródło: Onet.pl

Wesele wiceministra i "reklama" ciągnika za 1,5 mln zł. Maszyna wystąpiła też w kampanii Dudy.
"To żart?"

Wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk dostał w prezencie weselnym ciągnik wart 1,5 mln zł -
wystąpił  też  w  reklamie  producenta  traktora.  "To  żart  jest?"  -  pytają  niektórzy.  Jak  się  okazuje,
przypadków promocji maszyn tej firmy jest więcej. Ciągnik brał udział w spocie promującym Andrzeja
Dudę, podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku. Za kierownicą maszyny siedział wówczas... sam
wiceminister Norbert Kaczmarczyk - zwróciła uwagę dziennikarka "GW" Adriana Rozwadowska. . 

Źródło: gazeta.pl

Od września koniec z parkowaniem na chodnikach w Polsce

W życie weszło nowe prawo drogowe. Zgodnie z nim od 21 września chodnik stanie się częścią drogi
przeznaczoną „wyłącznie” do ruchu pieszych. To oznacza, że parkowanie na chodnikach przestanie
być legalne. I wiąże się to także ze zmianami w projektowaniu i budowaniu chodników

Źródło: brd24.pl

Najniższa emerytura w Polsce wynosi 10 groszy. Koszt jej wypłaty to 100-150 zł

W Polsce najniższa emerytura wynosi 10 groszy, przy czym koszt wypłaty takiego świadczenia to 100-
150  zł  –  poinformowała  w środę  w Studiu  PAP prezes  ZUS  prof.  Gertruda  Uścińska.  Dodała,  że
wypłacanie tzw. groszowych emerytur jest sprzeczne z ideą, czym jest świadczenie emerytalne. 

Źródło: Forsal

Rolnicy chcą interwencji rządu w sprawie produkcji nawozów

Obaj krajowi  producenci  nawozów azotowych wstrzymali  produkcję.  Podobne decyzje  podejmują
pozostałe firmy w Europie. Rodzą się pytania, co dalej. 

Źródło: rp.pl

Kolejna firma wstrzymuje produkcję nawozów, a rolnicy gorączkowo ich poszukują. To zwiastuje
kłopoty

Tak jak ze sklepowych półek znika cukier, tak rolnicy alarmują, że pustkami świecą punkty sprzedaży
nawozów. Część upraw potrzebuje nawożenia właśnie teraz,  jednak najwięksi  krajowi producenci
właśnie  ograniczają  produkcję  z  powodu  horrendalnie  wysokich  kosztów  gazu.  Ceny  za  nawozy
oszalały,  a  rolnicy  obawiają  się,  że  zaraz  zostaną  z  niczym.  Resort  rolnictwa  zapewnia,  że
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poszukiwanych  produktów  nie  zabraknie.  Ekonomiści  wskazują  jednak,  że  drożyzna  i  kłopoty  z
dostępnością będą wpływać na wzrost cen.

Źródło: Businessinsider

Ulga na dziecko po nowemu. Jedna grupa samotnych rodziców z niej nie skorzysta

Od 1 lipca 2022 r. weszła aktualizacja przepisów podatkowych związanych z Polskim Ładem. Z punktu
widzenia samotnych rodziców są one korzystniejsze nawet od zasad stosowanych jeszcze w ubiegłym
roku.  Jest  jednak  haczyk.  Resort  finansów  w  swojej  interpretacji  podkreśla,  że  z  ulgi  nie  mogą
skorzystać osoby sprawujące opiekę naprzemienną nad dzieckiem. 

Źródło: Money.pl

Nie będzie obniżki VAT w przyszłym roku. Rząd już to postanowił, zmienia ustawę

Stawki VAT powinny spaść w przyszłym roku do 22 proc. i 7 proc. z 23 proc. i 8 proc. Tak wynika z
obowiązującej  jeszcze  ustawy o podatku od towarów i  usług.  Ale tak się nie  stanie:  rząd przyjął
właśnie projekt zmiany w przepisach. 

Źródło: 300gospodarka.pl

Rząd już zaplanował Polakom kolejne niedziele. "To czas dla rodziny i na modlitwę" 

Wiele wskazuje na to, że wbrew oczekiwaniom przedstawicieli branży handlowej, którzy domagają
się zniesienia zakazu handlu w niedzielę, rząd nie zamierza ustąpić w tej kwestii a edukować. Marlena
Maląg, minister rodziny i polityki społecznej na antenie Telewizji Trwam zapowiedziała bowiem, że
podczas okrągłego stołu będzie opowiadać o idei zakazu handlu w ostatnim dniu tygodnia.  

Źródło: Innpoland.pl

Rząd zdąży przelać dodatek? Urzędnicy boją się, że pieniądze wpłyną na ostatnią chwilę

Dodatek węglowy spędza sen z powiek gminnym urzędnikom. Obawiają się, że pieniądze na wsparcie
obywateli trafią do gmin w ostatnim momencie. Część pracowników gminnych pracuje w weekendy,
żeby móc obsłużyć wnioski składane przez mieszkańców. 

Źródło: Money.pl
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ZAGRANICA

Papież Franciszek o śmierci Darii Duginy: Biedna dziewczyna

-  Myślę  o  tej  biednej  dziewczynie,  wysadzonej  w  powietrze  z  powodu  bomby  pod  siedzeniem
samochodu w Moskwie - powiedział podczas audiencji generalnej papież Franciszek. Odniósł się w
ten sposób do śmierci Darii Duginy, córki kremlowskiego ideologa, która zginęła w zamachu.

Źródło: Polsat News

Sara James podbija USA. Nastolatka z Polski w finale amerykańskiego "Mam talent"

W nocy ze środy na czwartek poznaliśmy wyniki głosowania w półfinale "America's Got Talent". Sara
James, utalentowana 14-latka z Polski, dzień wcześniej zachwyciła jurorów i widzów swoim głosem.
— To był zwycięski występ. Twój wygląd, głos i talent jest na miarę gwiazdy — mówił wówczas jeden
z jurorów, Howie Mandel. Teraz okazało się, że publiczność była pod tak samo wielkim wrażeniem. 

Źródło: Onet.pl

USA: nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy obejmie m.in. sześć systemów NASAMS

W  największym  dotąd  pakiecie  uzbrojenia  dla  Ukrainy  znajdzie  się  m.in.  sześć  nowoczesnych
systemów  obrony  powietrznej  NASAMS,  245  tys.  sztuk  amunicji  artyleryjskiej,  24  radary
przeciwartyleryjskie, drony zwiadowcze Puma i systemy przeciwdronowe VAMPIRE - poinformował w
środę Pentagon. 

Źródło: Forsal

Ten kraj może być ratunkiem dla Europy. Wystarczy, że zwiększy dostawy gazu

Rząd Izraela planuje zwiększyć dostawy gazu do Europy po tym, gdy produkcja surowca wzrosła o 22
proc. w pierwszej połowie roku – poinformowała w środę agencja Bloomberg. . 

Źródło: Money.pl
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