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BRIEF LEWICA
BRIEF LEWICA
PRZEGLĄD WYDARZEŃ
Kowalczyk obiecuje rolnikom, że nawozy będą po "umiarkowanych cenach”

Na jesieni nawozów nie zabraknie, bo są zapasy – przekonuje wicepremier i minister rolnictwa
Henryk Kowalczyk. Jak jednak podkreśla, "powrotu do cen z ubiegłego roku już nie będzie".
Komentarz Lewicy:
Ceny nawozów wciąż rosną, a to odbija się nie tylko na cenach żywności, ale też na wpływach
rolników. Premier Morawiecki na wszelkie problemy polskiej wsi odpowiada, że winny jest Putin albo
UE , że Bruksela blokuje. Tymczasem Polska wprowadziła zerową stawkę VAT na nawozy oraz dopłaty
do nawozów w wysokości 500 zł i Komisja Europejska nie zareagowała. Należy też przypomnieć panu
premierowi, że w Komisji Europejskiej sprawami rolnictwa zajmuje się polityk PiS - Janusz
Wojciechowski.
Przypominamy też, iż właścicielem firm, które produkują dwutlenek węgla w Polsce w większości jest
państwo, ponieważ to firmy o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju. W związku z tym
trzeba zwołać walne zgromadzenie, Radę Nadzorczą i podjąć decyzje zgodne z bezpieczeństwem
Polek i Polaków. Odpowiedzialnością państwa jest utrzymać ciągłość produkcji.
Minister Kowalczyk ośmiesza się mówiąc, iż nie można było przewidzieć wzrostu cen gazu. Od lutego
trwa wojna w Ukrainie, a Rosja ogranicza dostawy do Europy – rzeczywiście trudno było założyć
problemy na rynku gazu. Ta sama historia ma miejsce na rynku węgla, którego brakuje tak bardzo, że
trzeba stać wielodniowych kolejkach przed składem, bez gwarancji, iż zakupi się ten surowiec.
Festiwal niespełnionych obietnic PiS-u wobec polskiej wsi trwa. Najważniejsza o wzroście dopłat dla
rolników cały czas nie została zrealizowana. Od lat PiS zapowiada zwiększenie dopłat z Unii
Europejskiej do hektara, miał w tym pomóc polski komisarz w Komisji Europejskiej, ale Janusz
Wojciechowski już w 2020 roku zaczął już twierdzić, iż bez większego budżetu na rolnictwo nie będzie
to możliwe.
Rząd PiS zmniejszył finansowanie dopłat do ubezpieczeń upraw i hodowli z 917 mln zł do 400 mln zł.
Pieniądze na dopłaty regularnie kończą się w II kwartale roku. Wielu rolników nie ma możliwości
skorzystania z dopłat przy ubezpieczeniu swojej produkcji.
Brakuje skutecznych działań w walce z suszą i skuteczną wsparcia dla małej retencji. W 2022 roku
susza rolnicza wystąpiła we wszystkich województwach.
Za rządów PiS doszło do dalszego rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. Jeszcze w czasie
pierwszej kadencji i rząd choroba ASF przekroczyła linię Wisły. Wsparcie dla rolników jest
niewystarczające. Przykładowo, w 2021 roku rezerwa budżetowa na zwalczanie chorób zakaźnych
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zwierząt skończyła się w połowie roku. Rząd nie przygotował się również do walki z grypą ptaków
(HPAI). Nie zabezpieczono środków technicznych do utylizacji ptaków w ogniskach występowania
choroby. Inspekcja Weterynaryjna jest niedofinansowana, a weterynarze coraz częściej odchodzą z
pracy.
Była taki moment i to za rządów lewicy, kiedy to Polska weszła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. i
ruszyły dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników. W okresie od 18 października 2004 r. do 30
września 2005 r. na konta ok. 1,4 mln producentów rolnych Agencja przekazała ok. 6,3 mld zł w
ramach jednolitej płatności obszarowej i płatności uzupełniającej. Liczba producentów ubiegających
się o płatności obszarowe za 2005 r. wzrosła o 6% w porównania z poprzednim rokiem i wyniosła
1,49 mln. Przypominamy, iż system dopłat bezpośrednich nadzorował jako minister rolnictwa
Wojciech Olejniczak, który pełnił swoją funkcję z rekomendacji SLD. Pokazaliśmy, że umiemy dbać o
rolników w tamtym czasie, będziemy umieli zwiększyć dochody polskiej wsi i teraz!
Morawiecki przypomniał sobie o ubezpieczeniach dla rolników. Od kwietnia br. w Sejmie czeka
projekt ustawy Lewicy, który zakłada przeznaczenia 1 mld złotych na ubezpieczenia dla rolników. Co
proponuje Lewica? Wpisanie do ustawy z 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich stałej kwoty przeznaczanej co roku na realizację tej ustawy. Stała kwota na
dopłaty do ubezpieczeń upraw i hodowli powinna być wyliczana według wzoru: Wartość jednolitej
płatności obszarowej razy liczba hektarów gruntów ornych w Polsce podzielona przez 7. Przy obecnej
wysokości jednolitej płatności obszarowej ten wzór gwarantuje rolnikom 1 mld zł. Lewica proponuje
1 mld zł co roku na dopłaty do ubezpieczeń upraw i hodowli. To uczciwa oferta dla rolników ze strony
państwa. Pozwoli to na zniesienie obecnego systemu zapomóg i specjalnych odszkodowań. To
rozwiązanie bardziej opłacalne i dla rolników, i dla państwa.
Pomimo ciągłej gadki szmatki o wyrównywaniu szans, rząd PiS nie zrobił nic, aby skup produkcji rolnej
odbywał się na uczciwych zasadach. Produkcja rolna musi posiadać wsparcie rządu, tak działa cały
świat i my nie możemy robić inaczej, ponieważ straci na tym nasza gospodarka. Musimy dążyć do
jasnych zasad płatności za produkty rolne. Nie może być tak, że rolnicy są na końcu łańcucha tychże
płatności. Dlatego też potrzebne są:
Ustawa o zakazie zakupu poniżej kosztów produkcji ze stratą dla rolnika
Obecnie konsultujemy z rolnikami rozwiązania i zapisy ustawy uszczelniającej system płatności za
produkty rolne, nakładając obowiązek na US i UOKiK większej kontroli w zakresie praktyk nieuczciwej
przewagi kontraktowej i powszechnego zjawiska niepłacenia w terminie. Działamy, aby nigdy więcej
rolnik nie musiał sprzedawać poniżej kosztów produkcji. Ustawę o cenie minimalnej została
wprowadzona przez rząd w Hiszpanii, projekt Lewicy będzie opierał się na tych rozwiązaniach.
Ustawa o zabezpieczeniu płynności finansowej w łańcuchu dostaw produktów rolno - spożywczych
a) skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni na wszystkie produkty rolno - spożywcze
b) odliczenie/zwrot podatku VAT po opłaceniu faktury
c) zaliczenie faktury w koszty uzyskania przychodu wyłącznie po dokonaniu zapłaty za daną fakturę
d) obowiązek składania przez sprzedającego raportów o przekroczonych terminach płatności do
Urzędu Skarbowego
e) Urząd Skarbowy rozpoczyna postępowanie wyjaśniające ( max 14 dni)
blokuje konto wierzyciela na wskazaną kwotę na fakturze
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nalicza odsetki
Urząd Skarbowy automatycznie informuje UOKiK o praktykach nieuczciwie wykorzystujących
przewagę kontraktową
f) UOKiK wszczyna postępowanie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę
kontraktową po otrzymaniu informacji z US
Polska, ale szczególnie wieś zmaga się z problemem suszy. W czerwcu 2020 r. Lewica złożyła projekt
ustawy, który pozwala na budowę małych przydomowych zbiorników na wody opadowe, bez
konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.
Obowiązujące przepisy w niewystarczającym stopniu odpowiadają na problemy związane z
postępującą katastrofą klimatyczną oraz pogłębiającą się w Polsce suszą. Obecne prawo wodne
zawiera sporo nieścisłych definicji, luki dotyczące legalizacji samowoli budowlanych, czy też pomija
kwestie dążenia do osiągnięcia zapisanych w ramowej Dyrektywie Wodnej celów środowiskowych.
Nasza propozycja rozszerza zakres odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry, co przyniesie
korzyści zarówno rolnikom, jak i zwierzętom.
Projekt Lewicy zakłada także dopuszczenie do postępowań wodno-prawnych strony społecznej.
Bardzo często społeczeństwo nie jest informowane o działaniach podejmowanych przez Wody
Polskiej, w konsekwencji dochodzi do sytuacji wycinki setek drzew, a mieszkańcy dowiadują się o
takiej sprawie ostatni. Mała nowelizacja prawa wodnego przewiduje także zmianę okresu
obowiązywania pozwoleń wodno-prawnych z 30 do 20 lat, dzięki przyspieszeniu wygaśnięcia tego
typu pozwoleń, przedsiębiorstwa, które od dawna nie spełniają norm środowiskowych zostaną
poddane ponownej weryfikacji.
Jesteśmy wśród ludzi i to z rolnikami będziemy przygotowywać i konsultować program dla polskiej
wsi. Podczas pierwszego dnia konsultacji byliśmy w Opolu Lubelskim na spotkaniu z rolnikami.
Dyskusja zakończy się zwołaniem Wielkiego Kongresu Wsi Polskiej.
Rejestr przywozu warzyw i owoców do Polski
Krajowi konsumenci mają określone preferencje, najczęściej wybierają polskie produkty rolne.
Lubimy je za dobry smak i wysoką jakość. Chcemy jeść świeże owoce i warzywa a nie te, które
przebyły długą drogę i zostały chemicznie “wzmocnione”, aby ją przetrwać. Odpowiedzią Lewicy na
ten problem jest ustawa, która wprowadza rejestr przywozu warzyw i owoców do Polski, a także
nada kompetencje Inspekcji Handlowej do kontroli przywożonych do naszego kraju płodów rolnych.
UNIA EUROPEJSKA
Będzie interwencja Unii w sprawie cen energii. Ursula von der Leyen obiecuje
Unia planuje pilne kroki w celu obniżenia gwałtownie rosnących cen energii elektrycznej –
powiedziała szefowa Komisji Ursula von der Leyen. Szczegółowy plan możemy poznać jeszcze w tym
tygodniu.
Źródło: Businessinsider
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Polska proponuje sztywne ceny za uprawnienia do emisji CO2
Premier Mateusz Morawiecki przedstawił we Francji propozycję zmiany systemu ETS na dwa lata, z
zamrożeniem cen w okolicach 30 euro za tonę.
Źródło: rp.pl
Olaf Scholz przedstawił propozycję reformy UE. "Kiedy, jeśli nie teraz? Kto, jak nie my?"
Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przedstawił w Pradze propozycję reformy Unii Europejskiej. Jej
rozszerzenie, za którym się opowiada, będzie jednak wymagać stopniowego odchodzenia od zasady
jednomyślności. - Kiedy, jeśli nie teraz, gdy Rosja próbuje przesunąć granicę między wolnością a
autokracją, położymy fundamenty dla rozszerzonej unii wolności, bezpieczeństwa i demokracji? (...)
Kto, jak nie my, może chronić i bronić wartości europejskich, w Unii i poza nią? - pytał polityk.
Źródło: gazeta.pl
KRAJ
Koniec z promocjami -30 groszy na litrze. Ceny paliw idą w górę
Środa będzie ostatnim dniem obowiązywania wakacyjnych promocji na paliwo. Tego dnia zakończą
się akcje typu -30 groszy na litrze paliwa na Orlenie, BP, Shellu i Lotosie. To nie koniec złych wieści —
tankowanie będzie droższe i bez tego.
Źródło: Innpoland
Handlarz respiratorami miał umrzeć akurat wtedy, gdy na chwilę zniknął z bazy poszukiwawczej
Przez co najmniej osiem dni, aż do 27 czerwca, w SIS II (bazie osób poszukiwanych, zaginionych i
podejrzanych strefy Schengen) nie widniał żaden wpis dotyczący Andrzeja Izdebskiego – ani
prokuratury, ani ABW – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Poszukiwany biznesmen zmarł w Albanii –
oficjalnie na atak serca – właśnie w tej „luce”: 20 czerwca. Policja wpisała go do bazy osób
poszukiwanych dopiero tydzień później.
Źródło: rp.pl
Ważne wyroki NSA w sprawie reprywatyzacji. Prawo do nieruchomości nie dla kupców roszczeń
Jak wynika z poniedziałkowych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, kupcy roszczeń nie
mogą przejmować reprywatyzowanych nieruchomości. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej,
wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta ocenił, że w ten sposób zakwestionowano wszystkie
decyzje zwrotowe i odszkodowawcze wydane na rzecz nabywców roszczeń.
Źródło: TVN 24
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Nie będzie aresztu tymczasowego dla patostreamera Wojciecha O. Sąd nie wyraził zgody
Sąd Rejonowy w Ostródzie nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie
Wojciecha O. - poinformowała Polska Agencja Prasowa. Patostreamer podejrzewany jest o publiczne
nawoływanie do waśni na tle narodowościowym.
Źródło: gazeta.pl
Resort sprawiedliwości kręci bat na kancelarie odszkodowawcze
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad uregulowaniem działalności firm odszkodowawczych,
które świadczą usługi w zakresie dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli na rzecz poszkodowanych
— dowiedział się money.pl. Prace są na zaawansowanym etapie.
Źródło: Money.pl
Wiceszef "starej", legalnej KRS straci immunitet? Chce tego prokuratura. W tle sprawa
Macierewicza
We wtorek tymczasowa — wskazana przez I Prezes SN — Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN ma
zająć się sprawą uchylenia immunitetu sędziego Piotra Raczkowskiego, wiceprzewodniczącego starej,
legalnej Krajowej Rady Sądownictwa. Zarzuty sędziemu stawiać chce Prokuratura Krajowa, za
rzekome przekroczenie uprawnień.
Źródło: Onet.pl
Piwo, napoje, mięso, sery. Grupa Azoty uspokaja w sprawie CO2 i suchego lodu. "Magazyny są
zapełnione"
Grupa Azoty pomimo czasowego ograniczenia produkcji realizuje dostawy CO2 do swoich
dotychczasowych klientów - powiadomiła spółka. Wyjaśniła, że ograniczenie produkcji nawozów
zostało zaplanowane w sposób zapewniający dostępność newralgicznych produktów, w tym m.in.
ciekłego CO2, suchego lodu oraz wody amoniakalnej, niezbędnej do funkcjonowania energetyki
zawodowej.
Źródło: Money.pl
Formalny właściciel TVN już nie z siedzibą na lotnisku
Formalnym właścicielem TVN nie jest już spółka Polish Television Holding z siedzibą na lotnisku w
Amsterdamie, tylko firma Discovery Communications Benelux, której biurowiec znajduje się
niedaleko portu. Biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery tłumaczy zmianę, uproszczeniem
struktury właścicielskiej.
Źródło: Wirtualnemedia.pl
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Zmiana na fotelu prezesa Poczty Polskiej. Tomasz Zdzikot żegna się ze stanowiskiem
Prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot odchodzi ze stanowiska - ustalili dziennikarze RMF FM. Ma
zostać przesunięty do innej państwowej spółki. Zdzikot odpowiadał w poczcie przede wszystkim za
nieudane prezydenckie wybory kopertowe z 2020 roku.
Źródło: RMF FM
Właściciele składów węgla organizują protest. "Albo kopalnie zaczną nam sprzedawać węgiel, albo
je zablokujemy"
Według ustaleń Onetu, w miniony weekend na Śląsku odbyło się spotkanie, na które zjechało
kilkudziesięciu właścicieli składów opałowych z południowej Polski. Przedsiębiorcy rozmawiali o
możliwościach zorganizowania strajku branży, która stanęła na skraju bankructwa. — Po tym jak
kopalnie odcięły nas od węgla, nie mamy możliwości zarabiania — mówi Tomasz Gil, handlarz węgla z
Podhala. — Zainwestowaliśmy pieniądze w place, maszyny, samochody. Płacimy podatki i ZUS, a
teraz z dnia na dzień pójdziemy na bezrobocie — dodaje.
Źródło: Onet.pl
Wielki blok energetyczny nie działa. Urząd wzywa koncern do wyjaśnień
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wezwał spółkę Nowe Jaworzno Grupa Tauron do wyjaśnienia
przyczyn oraz skutków wyłączenia bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - przekazał na Twitterze URE.
Nowy blok energetyczny wybudowany za 6 miliardów złotych nie działa od 6 sierpni
Źródło: TVN 24 BiS
ZAGRANICA
Ceny gazu w poniedziałek mocno tanieją. Rynek reaguje na doniesienia z Niemiec
W poniedziałek 29 sierpnia ceny gazu na w holenderskim hubie TTF (w którym w gaz zaopatrują się
europejskie podmioty) spadały o kilkanaście procent. To reakcja rynku na doniesienia z Niemiec. Nasi
sąsiedzi szybciej uzupełniają zapasy w magazynach od prognoz. Mimo spadków, ceny jesiennych
kontraktów jednak nadal utrzymują się na poziomie powyżej 300 euro za MWh.
Źródło: Money.pl
Nieoficjalnie: Siergiej Szojgu odsunięty. Dowódcy raportują do Putina
W najnowszej notatce wywiadu obronnego Wielkiej Brytanii czytamy, że prezydent Władimir Putin
miał odsunąć ministra obrony Siergieja Szojgu od kierowania armią. Powodem ma być brak postępów
w wojnie z Ukrainą, a także niewielki szacunek u podwładnych, którzy wytykali Szojgu "nieskuteczne i
oderwane od rzeczywistości przywództwo".
Źródło: Onet.pl
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Wojna w Ukrainie. Międzynarodowa misja w elektrowni atomowej w Zaporożu. "Chcemy, by była
na stałe"
Ukraińska strona chce, by ta misja była na stałe, ale tego nie chce Rosja - przekazał w "Nowym Dniu z
Polsat News" Witalij Litwin, ukraiński dziennikarz. Dodał, że "Rosja będzie jak najdłużej używać
elektrowni, by szantażować świat".
Źródło: Polsat News
Wojna w Ukrainie. Zaczęło się. Totalna kontrofensywa Ukraińców
Wtorek to 188. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ukraińskie wojsko rozpoczęło kontrofensywę od
zmasowanego ataku na południu kraju. Odbito cztery wsie. Według doniesień celem ma być Chersoń.
Jak donosi CNN, wielu Rosjan zostało zabitych lub schwytanych, a duża część rosyjskiego sprzętu
wojskowego zniszczona. Musieli częściowo wycofać się ze wschodu na południe Ukrainy, by odpierać
atak Ukraińców
Źródło: wp.pl
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