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PiS przeciwko rezolucji PE w sprawie mechanizmu warunkowości; PO wstrzymuje się; Lewica jest
za
Europosłowie PiS zagłosowali przeciw rezolucji w sprawie mechanizmu warunkowości - powiedział
europoseł Bogdan Rzońca (PiS). Europoseł Andrzej Halicki (PO) przekazał, że europosłowie PO
zdecydowali o wstrzymaniu się od głosu. Robert Biedroń (Lewica) poinformował z kolei, że jego grupa
poparła rezolucję.
Komentarz Lewicy:
Przestrzeganie prawa, m.in. prawa do niezawisłego sądu, na który nie mają wpływu politycy to
podstawowa wolność, to podstawa równych szans. To podstawa wartości, za które dziś giną żołnierze
ukraińscy. Dlatego grupa S&D po raz kolejny zwraca się do rządu premiera Morawieckiego, by w imię
solidarności z narodem ukraińskim skończył konflikt z UE i zlikwidował upolitycznioną Izbę
Dyscyplinarną.
Zasada pieniądze za praworządność nie została Polsce narzucona, premier Mateusz Morawiecki w
imieniu RP zaakceptował ten mechanizm na szczycie Rady Europejskiej w grudniu 2020 roku, a samo
rozporządzenie zostało przyjęte i weszło w życie 1 stycznia 2021.
Mechanizm praworządności pozwala Komisji Europejskiej zawiesić wypłaty z budżetu UE dla krajów,
które mają problemy z praworządnością, o ile problemy te wpływają na należyte zarządzanie
unijnymi środkami. Oznacza to, iż pod znakiem zapytania stają pieniądze, które Polska miała
otrzymać w ramach Funduszu Odbudowy oraz wieloletnich ram finansowych. Szkoda byłaby
ogromna, ponieważ chodzi o 770 mld zł (171 mld euro).
W lutowym orzeczeniu TSUE potwierdził, iż mechanizm pieniądze za praworządność jest zgodny z
unijnymi traktatami. Decyzja Trybunału była jasna. Żadne pieniądze nie trafią do państw, które nie
przestrzegają praworządności. Wydano ją, żeby nie rozkradano środków unijnych, aby zapobiec ich
defraudacji. Rozporządzenie dotyczy każdego państwa członkowskiego UE. W ocenie Komisji
Europejskiej kwestie związane z niezawisłością polskich sędziów nie dają pewności, iż środki unijne
będą w naszym kraju wydawane w sposób zgodny z regułami UE.
Nas nie interesują rozgrywki Morawiecki kontra Ziobro, czy inne wojenki w koalicji rządzącej, nas
interesuje 770 mld zł dla Polek i Polaków. To co teraz robią politycy koalicji rządzącej jest działaniem
na szkodę Polski i jej obywateli. Jeżeli PiS nie zmieni swojej polityki, nie zlikwiduje Izby Dyscyplinarnej
i nie przywróci praworządności, do Polski nie trafi ani jedno euro. Jeżeli PiS nie zrezygnuje ze swojego
uporu, zagrożone jest 770 mld złotych dla Polski.
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Dlaczego ono zostało przyjęte? Spór z UE nie toczy się suwerenność Polski, jak próbują to wmówić
politycy obozu władzy, ale o wolną rękę w wydawaniu środków pochodzących z Unii. Wiele osób w
UE może pomyśleć, że polski rząd nie chce tego rozporządzenia, ponieważ panowie Kaczyński,
Morawiecki i Ziobro chcą wydawać środki unijne na przeciętnego Kowalskiego, ale na korzyść
działaczy PiS, bez kontroli i odpowiedzialności.
UNIA EUROPEJSKA
RMF FM: Krajowy Plan Odbudowy może zostać niebawem zaakceptowany. "Dopinane są szczegóły
techniczne"
Jak dowiedziało się RMF FM, Komisja Europejska dopina z Polską szczegóły Krajowego Planu
Odbudowy. Pieniądze z Funduszu miałyby niedługo trafić do Polski. Nasz rząd musi jednak obiecać
zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
Źródło: Gazeta.pl
UE: Gaz z Rosji i akcesja Ukrainy
Tylko Polska z garstką krajów UE nadal promuje szybkie embargo na rosyjski gaz i ropę. Trwają
burzliwe spory, czy Ukrainie cokolwiek obiecać w sprawie odległego wejścia do Unii.
Źródło: dw.com
Czwarty pakiet sankcji zatwierdzony. Uderza w 160 Rosjan
Komisja Europejska ogłosiła kolejne sankcje wobec Rosji i Białorusi. To czwarty pakiet restrykcji, który
w życie wchodzi już w środę, w dniu ogłoszenia. Sankcje mają objąć 160 Rosjan i trzy białoruskie
Banki.
Źródło: Gazeta.pl
Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapewnia, że Europie gazu wystarczy na tę zimę
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła, że UE będzie w stanie zmniejszyć
swoją zależność energetyczną od Rosji szybciej, niż się spodziewano. Państwa UE kupiły już tyle gazu
LNG, że tej zimy poradzą sobie bez rosyjskiego gazu — powiedziała w środę w programie telewizji
ARD i ZDF.
Źródło: Businessinsider
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KRAJ
Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy
Sejm uchwalił w środę ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa. Specustawa reguluje m.in. kwestie związane z legalnością pobytu
ukraińskich uchodźców w Polsce, a także udzielaną im pomocą. Za ustawą głosowało 439 posłów,
przeciw było 12, a trzech wstrzymało się od głosu.
Źródło: Polsat News
To nie będzie inflacja, tylko INFLACJA. NBP ma nowe prognozy dla polskiej gospodarki
Średnioroczna inflacja w 2022 r. ze sporym prawdopodobieństwem przekroczy 10 proc. - wynika z
najnowszej projekcji Narodowego Banku Polskiego. Co więcej, w 2023 r. będzie tylko nieznacznie
niższa, a nawet w 2024 r. raczej nie wróci do celu inflacyjnego.
Źródło: Gazeta.pl
Szef NBP: działamy tak, żeby ukrócić udzielanie kredytów hipotecznych
Według prezesa NBP Adama Glapińskiego tak niskie stopy, jakie jesienią 2021 r. stały się przeszłością,
nie mogły być utrzymywane w takim kraju jak Polska. Szef banku centralnego mówił na środowej
konferencji prasowej o osobach, które zaciągnęły kredyty i przyznał przy okazji, że NBP działa tak, by
udzielanie kredytów hipotecznych ukrócić.
Źródło: Money.pl
W tych kredytobiorców najmocniej uderzą podwyżki stóp. Eksperci wyjaśniają
Wyższe stopy procentowe będą szczególnie dotkliwe dla osób, które samodzielnie zaciągnęły złotowy
kredyt mieszkaniowy niedawno i jednocześnie spłacały inne zobowiązania kredytowe - wskazało
Biuro Informacji Kredytowej. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej bezpośrednio wpłynie także na spadek
dostępności kredytu mieszkaniowego, ponieważ jeszcze bardziej ograniczy zdolność kredytową.
Źródło: TVN 24 BiS
Wojna w Ukrainie zrywa łańcuchy dostaw. To wielki problem dla branży motoryzacyjnej
Producenci samochodów szczególnie dotkliwie odczuwają skutki kryzysu. Wojna w Ukrainie załamie
łańcuchy dostaw - ocenia w środę Reuters. Główną przyczyną są zatory na trasie Azja-Europa.
Agencja zwraca uwagę, że inwazja Rosji destrukcyjnie wpływa na transport morski, kolejowy i lotniczy
ważnych materiałów.
Źródło: Money.pl
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NFZ pokazał ile kosztuje miesiąc pomocy medycznej dla uchodźców
- Szacujemy, że dla populacji ok. 1 mln osób, miesięczny koszt świadczeń to będzie ok. 200 mln zł,
ostatecznie będzie uzależniony od tego, jak długo te osoby będą przebywać w naszym kraju i kiedy
będą go opuszczać, jak również jak szybko ta grupa będzie przybywać. To jest podstawowa zmienna.
Gdyby przyjąć założenie, że to 18 miesięcy, jest to kwota 3 mld zł, ale zakładając, że jest to grupa 1
mln osób. - mówił wiceszef NFZ Bernard Waśko.
Źródło: Polityka Zdrowotna
Morawiecki: za pół roku będziemy niezależni od rosyjskiego gazu
W ciągu ostatnich pięciu lat zbudowaliśmy gazociąg bałtycki do Norwegii i za pół roku będziemy
niezależni, po raz pierwszy od dziesięcioleci, od rosyjskiego gazu — powiedział w środę w Wiedniu
premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z kanclerzem Austrii Karlem Nehammerem.
Źródło: Businessinsider
Fala uchodźców zaczyna już paraliżować polskie dworce
Kolej będzie odgrywała główną rolę w przyjmowaniu i transporcie uchodźców napływających z
Ukrainy do Polski. Ale infrastruktura dworcowa już dziś jest na granicy wytrzymałości.
Źródło: rp.pl
Awaria w Zakładach Chemiczne Police. Są poważne kłopoty z produkcją
Po awarii kotłów nastąpiło "czasowe zatrzymanie lub bardzo istotne ograniczenie produkcji" –
czytamy w komunikacie.
Źródło: Businessinsider
Wiceprezydent USA z wizytą w Polsce. Kamala Harris wylądowała w Warszawie
Trwają kolejne spotkania na najwyższych szczeblach dyplomacji w sprawie wojny Rosji z Ukrainą. W
środę późnym wieczorem do Warszawy przyleciała wiceprezydent USA Kamala Harris. Podczas wizyty
w Polsce ma rozmawiać m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem
Morawieckim, a także odwiedzić polskich i amerykańskich żołnierzy.
Źródło: Onet.pl
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
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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
ZAGRANICA
Pentagon: Nie wspieramy przekazania dodatkowych myśliwców Ukrainie. To ryzykowne
"Szef Pentagonu Lloyd Austin przekazał ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi, że
USA nie wspierają przekazania dodatkowych samolotów Ukrainie i nie chcą ich mieć w swojej
dyspozycji" - powiedział w środę rzecznik Pentagonu John Kirby. Dodał, że USA uważają, iż MiG-i nie
zwiększą znacząco ukraińskich zdolności, a ich przekazanie może być poczytane przez Rosję za
eskalację.
Źródło: Dziennik.pl
Nowa prognoza pokazuje, jak źle będzie z gospodarką Rosji. Część Rosjan już ucieka z kraju
Agencja ratingowa S&P zrewidowała swoją prognozę dla gospodarki Rosji. W najnowszym raporcie
agencja wskazuje, że "międzynarodowe sankcje popchną gospodarkę w głęboką recesję". Według
szacunków S&P , PKB Rosji ma w 2022 r. skurczyć się o 6,2 proc. Jednocześnie, jak informuje
"Financial Times", z Rosji uciekają m.in. pracownicy branży technologicznej - jak tłumaczą, "zanim kraj
spadnie w otchłań".
Źródło: Money.pl
Chiny winią NATO i USA za eskalację napięć między Ukrainą i Rosją. "Punkt krytyczny"
Chińskie władze winią NATO i USA za eskalację napięć między Ukrainą i Rosją. Takie słowa padły
podczas dzisiejszej konferencji prasowej chińskiego MSZ. Chiny ostrzegły też Stany Zjednoczone, aby
nie podważały "praw i interesów" Chin w ich relacjach z Rosją.
Źródło: Gazeta.pl
Putin: Nie ma potrzeby powoływania rezerwistów i poborowych do działań na Ukrainie
Prezydent Rosji Władimir Putin wykluczył użycie poborowych i rezerwistów w działaniach wojennych
na Ukrainie - poinformowała niemiecka agencja prasowa DPA.
Źródło: Defence24.pl
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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
PGNiG wygrywa z Gazpromem w postępowaniu arbitrażowym
Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił skargę Gazpromu na korzystny dla PGNiG wyrok Trybunału
Arbitrażowego z marca 2020 roku - podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Wyrok nie jest
prawomocny - Gazprom może się odwołać.
Źródło: TVN 24 BiS
Tajwan analizuje wojnę w Ukrainie. Chce być przygotowany w razie ataku Chin
Pomimo tego, iż rząd Tajwanu nie zgłosił żadnych „nietypowych działań wojskowych”, Tajpej podnosi
poziom alarmowy. Jak informuje Reuters, „dobrze przemyślany taktycznie opór Ukrainy” znalazł się
kręgach zainteresowania sił bezpieczeństwa Tajwanu.
Źródło: Forsal
Wielkie straty Rosji w Ukrainie. Spięcie w rosyjskiej TV. Putin zarządził śledztwo ws. poborowych
Dane na temat rosyjskich strat w trakcie wojny w Ukrainie są rozbieżne. Nie ma jednak wątpliwości,
że są wielkie. Możliwe, że wpływ na to ma posłanie do boju poborowych, co potwierdził już tamtejszy
Departament Obrony. Władimir Putin zlecił rozpoczęcie śledztwa, bo atmosfera wokół umierających
żołnierzy jest napięta, o czym świadczą sceny z rosyjskiej telewizji.
Źródło: Gazeta.pl
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