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Morawiecki: Wzywam Macrona, Sholza i Johnsona, żeby pojechali do Kijowa
"Wzywam liderów krajów europejskich, prezydenta Francji, kanclerza Niemiec, premiera Wielkiej
Brytanii, żeby pojechali do Kijowa, spojrzeli w oczy płaczącym matkom, popatrzyli na naród ukraiński
z bliska, umocnili ich wolę walki" – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.
Komentarz Lewicy:
Kampania żarówkowa pokazała, iż PiS nie cofnie się przed żadną manipulacją lub kłamstwem, aby
uzasadnić swoją tezę. Wojna w Ukrainie nie jest od tego wyjątkiem, a to co robi obecnie PiS ma
budować przekaz, iż Polska rządzona przez PiS robi wszystko, aby ocalić Ukrainę, ale zły zachód na to
nie pozwala. Ma być to część dalsza antyunijnej retoryki, która miała miejsce przed wojną.
W odpowiedzi Lewica powinna podkreślać:
- Polska nie będzie prowadzić żadnych działań zbrojnych w ramach wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą.
Nie jesteśmy i nie będziemy stroną w tym konflikcie – to jest oficjalne stanowisko rządu, rozumiemy,
że nic w tej sprawie się nie zmieniło?
- Kwestia misji pokojowej NATO - wszelkie działania Sojuszu Północnoatlantyckiego powinny być
decyzją NATO, a sojusz wyklucza ten pomysł.
Stoltenberg: „Jesteśmy zgodni co do wsparcia Ukrainy, ale nie powinniśmy przemieszczać sił ani na
lądowe terytorium Ukrainy, ani w jej przestrzeń powietrzną”.
- Jedność Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego nie powinny być nigdy podważane. Żadne
interesy polityczne bądź gospodarcze nie mogą stać ponad naszym wspólnym bezpieczeństwem.
- Namawiamy premiera Mateusza Morawieckiego do jak najostrzejszych sankcji wobec Rosji i
Białorusi. Natychmiast!
- Polska musi strategicznie uniezależnić się od importu paliw kopalnych z Rosji. Jaki rząd premiera
Morawieckiego ma plan w tej sprawie, jakie konkretne działania zostały już podjęte?
- Nasze granice przekroczyły już prawie 2 mln uchodźców z Ukrainy. To ludzie, którym trzeba
zapewnić dom, wyżywienie, dostęp do edukacji i opieki medycznej. Polki i Polacy pomagają, jak
mogą, ale sami także mierzą się z kryzysem, rosnącymi cenami i problemami na rynku
mieszkaniowym. Abyśmy mogli skutecznie pomagać, na każdą osobę, którą Polska przyjmuje, UE
powinna przekazać przynajmniej 500 euro. Pomoc, która została przesłana Turcji, gdy przyjęła ona ok.
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3 mln uchodźców syryjskich, była na poziomie 8 mld euro, my w ciągu niecałych 3 tygodni przyjęliśmy
już ponad 1,5 miliona uchodźców, a jesteśmy znacznie mniejszym krajem.
- Wzywamy rząd do zakończeniu sporu z Unią Europejską o praworządność. Polki i Polacy potrzebują
miliardów z Funduszu Odbudowy. Dlaczego pieniądze w ramach Funduszu Odbudowy nie płyną do
Polski? 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.
Kluczowym problemem jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która przez Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej została uznana za nielegalną.
Należy przypomnieć, iż 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.
Obajtek znowu zapowiada wielkie obniżki. To już drugie w tym tygodniu
Daniel Obajtek już po raz drugi w tym tygodniu zapowiedział wielkie obniżki na stacjach paliw. Olej
napędowy będzie tańszy o 20, a benzyna 95 o 15 gr na litrze. Tym razem prezes Orlenu przyznał już,
że niższe ceny to efekt "zmian rynkowych", czyli tańszej ropy i mocniejszego złotego.
Komentarz Lewicy:
Daniel Obajtek w swojej poprzedniej PR-owej akcji zapomniał poinformować, iż spadek cen to zasługa
silniejszej złotówki oraz taniejącej ropy na światowych rynkach. Tym razem już to przyznał. Jednakże
zgodnie z wyliczeniami ekspertów, to benzyna na stacjach powinna być tańsza.
W hurcie od niedzieli PB95 potaniała o 40 gr/l a ON o 57 gr/l. Ceny te są wyższe niż przed wojną.
O czym zapomniał też Daniel Obajtek? Kontrakty na zakup ropy zawiera się z dużym, nawet
kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Czyli Orlen ma korzysta z surowców zakupionych przed wojną.
Natomiast hurtowa cena paliwa ustalana jest już przez rafinerię.
Od czego zależą ceny paliw? Cena jest uzależniona przede wszystkim od kosztu paliwa, czyli od
rzeczywistego kosztu, po jakim została nabyta baryłka ropy naftowej, tu bardzo istotnym elementem
jest wartość złotego. Kolejnym czynnikami są marża rafineryjna oraz marża stacji paliw. Dalej mamy
podatki i opłaty.
Czy Orlen robi coś niezwykłego jeżeli chodzi o ceny paliwa? Nie. Po prostu komunikat prezesa Obajtka
jest po prostu PR-ową wydmuszką i spadek cen paliwa na stacjach nie jest żadną zasługą
kierowanego przez niego koncernu.
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UNIA EUROPEJSKA
Jourová: Europa musi bronić dziennikarzy. Będzie prawo anty-SLAPP
Na koniec kwietnia Komisja Europejska szykuje pakiet działań anty-SLAPP. “Wojna w Ukrainie
wszystko zmieniła i zmienia Europejczyków. Widzimy, że musimy lepiej chronić dziennikarzy i wolność
słowa” - mówi komisarz Věra Jourowá. Organizacje pozarządowe w Europie pokazały dane o
SLAPPach
Źródło: OKO.press
Unia Europejska chce więcej autobusów na prąd
Europa elektryfikuje nie tylko rynek samochodów osobowych. Szybko rośnie także udział
elektrycznych autobusów.
Źródło: rp.pl
Polskie magazyny gazu wypełnione. Większość Unii niegotowa na brak dostaw z Rosji
Takie rzeczy w połowie marca zwykle się nie dzieją. Magazyny gazu w Polsce, zamiast pustoszeć, bo
zima już się kończy, to intensywnie się wypełniają. Między innymi dzięki napływowi z Gazociągu
Jamalskiego. Nie przeszkadzają nam wysokie ceny w sytuacji, gdy gazu może zabraknąć. Polska jest
przygotowana na kryzys, co innego widać jednak w Europie. Wiele krajów nie stworzyło i nie tworzy
zapasów. Na ewentualny brak importu z Rosji przygotowane są nieliczne.
Źródło: Businessinsider
KRAJ
Ukraińcy mogą już składać wnioski o nadanie PESEL. "Mamy ponad 32 tysięcy numerów"
Ukraińcy przebywający w Polsce mogą już składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Dzięki temu
uchodźcy będą mogli korzystać z pomocy socjalnej, medycznej oraz z systemu edukacji. Pełnomocnik
rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński poinformował, że do godziny 15 w środę
"nadaliśmy 17 tysięcy numerów PESEL dla dorosłych obywateli Ukrainy i prawie 15 tysięcy numerów
dla dzieci".
Źródło: TVN 24 BiS
Ogromna awaria na kolei. Wiele pociągów odwołanych i opóźnionych
Awaria na kolei. Około 4 rano w nocy ze środy na czwartek doszło do awarii urządzeń sterowania w
kilkunastu lokalnych centrach sterowania (LCS). W rezultacie wiele pociągów jest opóźnionych, liczne
zostały także odwołane.
Źródło: 300gospodarka.pl
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Stopień alarmowy BRAVO przedłużony
Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające, do 31 marca 2022 r. do godz.
23:59, obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie województwa
podkarpackiego i lubelskiego.
Jak informuje RCB, oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z
tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.
Źródło: InfoSecurity24
Walka z inflacją i poszerzenie ulgi dla klasy średniej. Tak ma wyglądać tarcza antyputinowska
Prace nad nową tarczą toczą się przede wszystkim w kancelarii premiera, w Ministerstwie Finansów i
w Polskim Funduszu Rozwoju (PFR) i mają się ku końcowi – czytamy w środowym "Dzienniku Gazecie
Prawnej".
Źródło: Businessinsider
500+ dla osób z niepełnosprawnościami. Wzrósł próg dochodowy - więcej osób otrzyma
świadczenie
Od 1 marca br. wzrósł próg dochodowy, by otrzymać tzw. 500 plus dla osób z
niepełnosprawnościami. Obecnie łączna kwota emerytury, renty lub innych świadczeń pieniężnych
nie może przekroczyć 1896,13 zł brutto. Wcześniej kwota ta wynosiła 1772,08 zł brutto.
Źródło: Gazeta.pl
Absurd. Ukraina walczy, Polacy pomagają. Kempa organizuje konkurs o pamięci ofiar Wołynia
Beata Kempa współorganizuje konkurs o Wołyniu. Uczniowie mają pisać o ludobójstwie na Polakach
dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów. Są protesty, ale media prawicowe ujadają, że „nie
możemy dopuścić do wymazywania naszej historii”.
Źródło: wPunkt.online
Przejęcie PGNiG przez PKN Orlen będzie możliwe. Jest zgoda UOKiK
Prezes UOKiK zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen - podały w środę spółki.
Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland - operatorem
magazynów gazu. Prezes Orlenu Daniel Obajtek zadeklarował, że PKN Orlen połączy się z PGNiG do
końca 2022 r.
Źródło: Polsat News
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Jest wyrok w sprawie kontrowersyjnego listu. Sąd: Nie ma miejsca na sianie nienawiści
Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził, że w debacie publicznej nie ma miejsca na sianie
nienawiści. Chodzi o proces w sprawie kontrowersyjnego listu, który w 2016 roku został rozesłany do
20 tysięcy szkół przez Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza.
Źródło: TOK fm
Pojawia się jedna poważna bariera w zatrudnieniu uchodźców z Ukrainy
W Polsce jest już 1,8 mln Ukraińców, którzy uciekli ze swojego kraju przed wojną. Część z nich szuka
lub zaraz będzie szukać pracy. Choć wakatów nie brakuje, to może być pewien problem w
zatrudnieniu uchodźców. - Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że często poszukiwani są
pracownicy z komunikatywną znajomością języka polskiego — wskazują eksperci Polskiego Instytutu
Ekonomicznego w raporcie, który Money.pl publikuje jako pierwszy.
Źródło: Money.pl
AgroUnia zarejestrowana jako partia
Jak wynika z informacji “Rzeczpospolitej”, w połowie marca AgroUnia została zarejestrowana jako
partia polityczna, co toruje jej liderowi Michałowi Kołodziejczykowi i jego ludziom start w przyszłych
wyborach parlamentarnych.
Źródło: rp.pl
Fundacja Kai Godek rozdaje antyaborcyjne ulotki uchodźczyniom z Ukrainy
Fundacja Kai Godek rozdaje uchodźczyniom z Ukrainy ulotki przestrzegające przed aborcją. W
ulotkach znajdują się m.in. drastyczne zdjęcia płodów i informacje o prawnych konsekwencjach
przerwania ciąży.
Źródło: Dziennik
ZAGRANICA
USA. Departament Stanu skomentował propozycję Jarosława Kaczyńskiego ws. pokojowej misji w
Ukrainie
Wysłanie żołnierzy USA na Ukrainę mogłoby tylko przedłużyć i rozszerzyć wojnę w Ukrainie, podczas
gdy naszym celem jest jak najszybsze jej zakończenie - powiedział w środę rzecznik Departamentu
Stanu USA Ned Price, komentując propozycję misji pokojowej zgłoszonej w Kijowie przez
wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.
Źródło: Polsat News
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Rosja doświadcza pierwszych symptomów bankructwa. Przed nią kluczowy miesiąc
Zdaniem "Financial Times" Rosja już doświadcza wszystkich konsekwencji związanych z
niewypłacalnością. Według gazety od technicznego bankructwa Rosji ważniejszy może być z
perspektywy Zachodu rosyjski dług korporacyjny, który szacowany jest na 150 mld dolarów.
Źródło: Money.pl
Trybunał w Hadze uznał inwazję Rosji na Ukrainę za niezgodną z prawem międzynarodowym i
nakazał jej wstrzymanie
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w Hadze ocenił, że Rosja nie miała żadnych
podstaw do wysłania swoich wojsk na Ukrainę i nakazał natychmiastowe wstrzymanie rosyjskich
działań wojennych. Wnioskowały o to władze ukraińskie.
Źródło: Euractive.pl
Brytyjski MON z nowymi ustaleniami: Rosja ściąga posiłki z całego kraju, nie ma jak prowadzić
ofensywy
Brytyjskie Ministerstwo Obrony informuje, że Rosja ściąga posiłki do Ukrainy z całego kraju, bo
sytuacja rosyjskiej armii jest coraz gorsza. "Prawdopodobnie ma trudności z prowadzeniem operacji
ofensywnych w obliczu utrzymującego się oporu ukraińskiego" - podano w najnowszym komunikacie.
Źródło: Gazeta.pl
IEA ostrzega przed szokiem podażowym. Sankcje uderzają w rosyjską ropę
Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega przed szokiem podażowym, który może mieć
miejsce już w kwietniu, a którego przyczyną będzie ograniczenie wydobycia ropy przez Rosję w
związku z sankcjami. IEA szacuje możliwe ograniczenia wydobycia na 3 mln baryłek dziennie. Mogą
być one jednak znacznie większe w zależności od kolejnych sankcji.
Źródło: Money.pl
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