
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Specustawa o pomocy dla Ukraińców. Kontrowersyjny przepis odrzucony przez sejmową komisję

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła we wtorek poprawkę , która usuwa
zapisany  w  projekcie  specustawy  o  pomocy  dla  Ukraińców  przepis  dotyczący  bezkarności  za
niegospodarność w walce z epidemią koronawirusa. 

Przyjęto również poprawki Lewicy o ws. małżonków, którzy nie mają obywatelstwa Ukrainy oraz osób
głuchych.

Komentarz Lewicy:

Będzie  nas  w  Polsce  więcej  niż  dotąd.  Będziemy  mówić  nie  tylko  po  polsku.  Będziemy  żyć  w
społeczeństwie  bardziej  różnorodnym.  Muszą  temu  podołać  nasze  szpitale,  nasze  urzędy,  nasze
firmy,  nasze  szkoły.  Trzeba  powiedzieć  to  uczciwie  -  to  olbrzymie  wyzwanie.  Kto  wie,  czy  nie
największe od 1989 roku. Ale w tę przyszłość nie ma co patrzeć ze strachem.

Ostatnie dni pokazały, jak wiele możemy zrobić, kiedy działamy razem. Pokazaliśmy światu i samym
sobie,  że niemożliwe jest  możliwe.  Nie będziemy zasypywać tysiącem poprawek, ale kilka korekt
wydaje się nam potrzebnych.  Sprawa pierwsza,  pilna,  to nie powinniśmy sztucznie  dzielić  rodzin.
Przykład  z  życia  wzięty,  mąż,  obywatel  Ukrainy,  został,  żeby  walczyć.  Jego  żona,  pochodząca  z
Tadżykistanu, jest już w Polsce, razem z dziećmi. Dzieciaki mają ukraińskie obywatelstwo, ona nie.
Wojna to dla nich taka sama tragedia. 

Nie ma co wprowadzać niepotrzebnych podziałów. Rodziny obywateli Ukrainy, ludzie którzy żyli tam
od lat, mieli prawo pobytu, powinni być objęci ustawą, nawet jeśli nie mają ukraińskiego paszportu.
Uciekinierzy wojenni dostaną takie prawa, jak inni pracownicy. To słuszna zasada, popieramy ją. Ale
równe traktowanie na papierze nie wystarczy. Setki tysięcy Ukrainek trafią na polski rynek pracy, one
nie znają języka ani polskiego prawa. Państwo musi zadbać o to by ich nie wyzyskiwano, żeby nie
pracowały  kilkanaście  godzin  za  głodowe  stawki.  Proponujemy  wzmocnić  PIPGIP,  trzeba  dać
inspektorom silniejsze narzędzia. Odpowiednie ustawy Lewica już złożyła, one leżą w parlamencie,
naprawdę wystarczy je przyjąć. 

Ogromna  część  uciekinierów  wojennych  to  dzieci.  Tu  liczy  się  każdy  dzień,  te  dzieci  muszą  jak
najszybciej  trafić  do  szkół.  Trzeba  zrobić  wszystko,  żeby  nie  utworzyły  się  getta  edukacyjne  dla
ukraińskich dzieci. Na to wszystko oczywiście potrzebne są pieniądze. Na szczęście nie jesteśmy sami.
Polska  jest  częścią  Unii  Europejskiej.  W tej  nadzwyczajnej  sytuacji  możemy i  powinniśmy dostać
wsparcie od innych krajów. Tu nie ma co się krępować. Wojna zmienia wiele. Trzeba się w końcu
porozumieć z Brukselą, Panie premierze. Natychmiast. Cała Polska zaangażowała się w tę pomoc. I to
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jest  wielka  rzecz!  Tak  się  na  dłuższą  metę  nie  da.  Dlatego  pomoc  dla  uchodźców  musi  przejąć
państwo. 

To państwo musi  zapewnić ludziom dach nad głową. Państwo musi dostosować szkoły i  szpitale.
Trzeba zagospodarować pustostany, zbudować szybko nowe mieszkania czynszowe. Państwo musi
uregulować rynek i  ochronić uchodźców przed wyzyskiem. Na ich dramacie nikt nie powinien się
dorabiać. Potrzebujemy, jak nigdy wcześniej, państwa silnego i mądrze opiekuńczego. 

Adrian Zandberg w imieniu Klubu Lewicy

UNIA EUROPEJSKA

Miliardy euro z  KPO za pomoc uchodźcom z Ukrainy? Nazwijmy rzeczy po imieniu:  obrzydliwe
geszefciarstwo

Polski rząd chce wykorzystać kryzys migracyjny, związany z uciekającymi przed wojną Ukraińcami,
żeby wymóc na Unii Europejskiej odblokowanie miliardów euro dla Polski w ramach Krajowego Planu
Odbudowy. To kompletne pomieszanie porządków. A nawet więcej: obrzydliwe geszefciarstwo. 

Źródło: Gazeta.pl

Nieoficjalnie: KE przygotowała nowy pakiet sankcji. Nie dotyczą rosyjskich banków

Komisja Europejska przygotowała nowy pakiet sankcji wobec Rosji i Białorusi za atak na Ukrainę —
przekazało PAP we wtorek źródło unijne. Sankcje mają objąć białoruskie banki, ale ominą rosyjskie. 

Źródło: Businessinsider

KRAJ

Stopy procentowe w górę. Takiej decyzji mało kto się spodziewał

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła główną stopę procentową o 0,75 pkt bazowych do 3,5 proc.
Decyzja zapadła w cieniu agresji Rosji na Ukrainę. Wojna spowodowała historyczną słabość złotego
oraz podwyższyła prognozy inflacji w kraju. 

Źródło: Money.pl

Przemyśl. Prezydent Bakun chciał wręczyć Salviniemu koszulkę z wizerunkiem Putina

-  Dla pana Salviniego jestem bez szacunku.  Jego obecność w Przemyślu to  skrajna bezczelność -
powiedział we wtorek prezydent Przemyśla Wojciech Bakun o byłym wicepremierze Włoch Matteo
Salvinim, który znany jest ze swoich dobrych kontaktów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.
Były poseł Kukiz'15 próbował wręczyć Salviniemu białą koszulką z rysunkiem Putina i napisem "Armia
Rosji".

Źródło: Polsat News
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Zgromadzenie Narodowe zwołane po wniosku Dudy - są szczegóły. Przemówi Biden

Są  już  znane  szczegóły  spotkania.  Jak  przekazał  Polskiej  Agencji  Prasowej  wicemarszałek  Sejmu,
Włodzimierz  Czarzasty,  w Zgromadzeniu Narodowym weźmie udział  szef  NATO, Jens Stoltenberg.
"Przewidziana  jest  także  wypowiedź  prezydenta  USA  Joe  Bidena"  -  przekazano.  Amerykański
prezydent ma się połączyć z uczestnikami wydarzenia na żywo. Podczas Zgromadzenia Narodowego
jest także przewidziane orędzie Andrzeja Dudy (zgodnie z konstytucją prezydent może się zwracać z
orędziem do Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego, a orędzie nie jest przedmiotem debaty). 

Źródło: Gazeta.pl

Polski biznes w trudnej sytuacji. Ucieka ze Wschodu

Wojna  w  Ukrainie  zmusiła  działające  na  wschodzie  firmy  do  wstrzymania  eksportu,  a  także
ograniczenia funkcjonowania i zamknięcia fabryk. "Dziennik Gazeta Prawna", że za naszą granicą jest
ok. 200 polskich zakładów. 

Źródło: Money.pl

Trzech posłów Konfederacji odchodzi z partii KORWiN

-  Po  prawdziwej  kanonadzie,  nieodpowiedzialnych  wypowiedzi  prezesa  na  tematy  ukraińskie,
jesteśmy zmuszeni wypisać się z partii KORWiN. Zakładamy nową partię w ramach Konfederacji. Bez
putinizmów, bez lekkiej pedofilii, bez dywagacji o tym, czy Hitler wiedział o Holocauście — mówili na
dzisiejszej konferencji w Sejmie posłowie Konfederacji, którzy zdecydowali politycznie odciąć się od
Janusza Korwin-Mikkego.

Źródło: Onet.pl

Polski Ład. Rząd "bardzo intensywnie" pracuje nad zmianami

Wiceminister  finansów  Artur  Soboń  zapewnia,  że  zmiany  będą  korzystne  dla  podatników.  Nie
wiadomo jednak kiedy projekt będzie gotowy. 

Źródło: Businessinsider

Polacy za rezygnacją z rosyjskiego gazu, ropy i węgla. SONDAŻ dla DGP i RMF FM

Większość Polaków opowiada się za rezygnacją z rosyjskich surowców energetycznych i jest skłonna
płacić wyższe rachunki oraz podatki w imię bezpieczeństwa ‒ wynika z sondażu United Surveys dla
DGP i RMF FM. 

Źródło: Dziennik
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Usiądź, zanim przeczytasz pismo z banku. Rata kredytu może być wyższa o prawie połowę

Agresja Rosji na wolną Ukrainę wpływa na światowe finanse. Rada Polityki Pieniężnej w marcu znowu
i  to  mocniej  od  większości  prognoz  podniosła  stopy  procentowe.  To  złe  wieści  dla  spłacających
kredyty, choć większość kredytobiorców podwyżka ta dotknie dopiero za jakiś czas. Ci, którzy dostaną
wyliczenia  z  banku  w tym miesiącu,  muszą  się  liczyć  z  płatnościami  wyższymi  nawet  o  połowę.
Eksperci tłumaczą, od czego to zależy. 

Źródło: Money.pl

Sondaż: Czy dajemy radę wojnie

Trwa dyskusja,  komu należy wypłacać pomoc od państwa: wprost uchodźcom czy osobom, które
organizują ich pobyt i pomagają w zakwaterowaniu. 

Źródło: rp.pl

Co z cenami na stacjach paliw? Prognozy ekspertów

Wyższe  ceny  na  stacjach  paliw  będą  się  prawdopodobnie  utrzymywać  w  najbliższych  dniach  -
powiedziała w rozmowie z TVN24 Urszula Cieślak z BM Reflex. Z kolei zdaniem Jakuba Boguckiego z e-
petrol wkrótce za litr benzyny zapłacimy ponad 7 złotych, a na przełomie marca i kwietnia może to
być nawet 8 złotych. 

Źródło: TVN 24 BiS

ZAGRANICA

Szef MSZ: Polska gotowa niezwłocznie przekazać wszystkie samoloty MiG-29 do dyspozycji USA

"Polskie władze gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29
do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" - napisał w
oświadczeniu minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. 

Źródło: Dziennik.pl

Pentagon odrzuca polską propozycję ws. MiG-ów

Podsekretarzyni  stanu  USA Victoria  Nuland  powiedziała  w  Senacie,  że  według  jej  wiedzy  strona
amerykańska nie została uprzedzona przez Polskę o decyzji o gotowości przekazania samolotów MiG-
29. Pentagon w oświadczeniu w zasadzie odrzucił taką możliwość, stwierdzając, że nie widzi dla niej
merytorycznego uzasadnienia. 

Źródło: Gazeta.pl
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USA: Joe Biden ogłosił zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu

Prezydent USA Joe Biden ogłosił we wtorek zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej i gazu do Stanów
Zjednoczonych.  -  Możemy  sobie  pozwolić  na  taki  krok,  podczas  gdy  nasi  sojusznicy  nie  mogą  -
wskazał. Według Bloomberga do akcji nie włączą się państwa europejskie.

Źródło: Polsat News

Bloomberg: Chiny rozważają zakup udziałów w Gazpromie

Władze Chin mają rozważać zakup udziałów w kluczowych rosyjskich firmach energetycznych, ale
"nie dlatego, by wyrazić poparcie wobec działań na Ukrainie". 

Źródło: Businessinsider

Rosjanie zaczynają odczuwać skutki sankcji. Półki w sklepach pustoszeją

W  związku  z  inwazją  na  Ukrainę,  kraje  Zachodu  nanoszą  szereg  sankcji  na  Rosję.  Codziennie
dowiadujemy  się  o  kolejnych  firmach  wycofujących  się  z  kraju,  a  wartość  rubla  spada.  Według
informacji  pojawiających się w mediach, półki  w sklepach zaczynają  pustoszeć.  W coraz większej
liczbie sklepów spożywczych w Rosji wprowadzono także limity na zakup podstawowych produktów
spożywczych. . 

Źródło: Onet.pl

Bank Światowy zatwierdził pakiet kredytów i grantów dla Ukrainy. To 723 miliony dolarów

Bank Światowy (World Bank) ogłosił,  że jego rada zarządzająca zatwierdziła w poniedziałek pakiet
pożyczek  i  grantów o  wartości  723  mln  dolarów dla  Ukrainy,  zapewniając  tym samym wsparcie
finansowe dla kraju, który walczy z rosyjską inwazją. Pieniądze te mają zapewnić m.in. wynagrodzenia
dla pracowników szpitali oraz wypłaty emerytur. 

Źródło: Money.pl

Orban zapowiada blokadę sankcji na Rosję. "Węgierskie rodziny nie będą płaciły za wojnę"

Premier Węgier poinformował, że nie zgodzi się na rozszerzenie sankcji na sektor energetyczny, bo
przełożyłyby się na koszty ponoszone przez węgierskie gospodarstwa domowe. Ograniczenie importu
gazu w Rosji zapowiedziała Komisja Europejska  

Źródło: Gazeta.pl
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