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Europejski trójpak Lewicy ws. Ukrainy
Ukrainki i Ukraińcy w Polsce muszą mieć, gdzie spać, mieć co jeść, i gdzie się uczyć oraz leczyć. Muszą
mieć możliwość korzystać z tego samego systemu co Polki i Polacy. Nasze państwo ma obowiązek
pomagać, ale żądamy od Unii Europejskiej pomocy w tej sprawie.
1. Wsparcie dla Polski w wysokości 500 euro miesięcznie na jednego uchodźcę
Prezydent Turcji Erdogan, który przyjął uchodźców z Syrii, otrzymał ze strony UE 3 mld euro wsparcia.
Uważamy, że Polska powinna dostać zwrot kosztów opieki nad uchodźcami w wysokości 500 euro
miesięcznie na jedną osobę. Na jedną osobę nie oznacza dla jednej osoby. To powinna być pomoc
skierowana do samorządów i poprzez samorządy te środki powinny być wykorzystane i użyte na
pomoc Ukraińcom.
Te 500 euro jest wyliczone na następującej podstawie: subwencja oświatowa około 500 zł, dodatek
mieszkaniowy 1200 zł, minimalna składka zdrowotna 270 zł oraz inne świadczenia w tym i 500 Plus to
jest około 400 zł - łącznie to jest kwota 2379 zł, czyli około 500 euro.
Jeżeli państwo polskie otrzyma z UE 500 euro miesięcznie na uchodźcę, to przy milionie uchodźców
to jest to 6 mld złotych rocznie, przy 2 milionach tak jest w tej chwili, to jest 12 mld złotych rocznie.
Mówimy jako Lewica: powinniśmy zażądać od Unii Europejskiej, w związku z przyjęciem największej
liczby uchodźców z Ukrainy, 500 euro miesięcznie na uchodźcę. Nie dla uchodźcy, ale na uchodźcę.
2. Odciąć Rosję od dochodów z ropy i gazu
Jeżeli chcemy, aby wojna się skończyła, a bomby przestały spadać na głowy naszych sąsiadów, to
sankcję przeciwko Rosji muszą być konsekwentne i dużo ostrzejsze niż dzisiaj. Wszyscy wiemy, że są
środowiska biznesowe w wielu europejskich krajach, które próbują ten system sankcji rozmontować i
uczynić go dziurawym.
W naszym regionie jest wiele krajów, które są uzależnione od importu paliw kopalnych od Rosji. Te
kraje boją się, że wprowadzenie ostrzejszych sankcji jest dla nich nie do udźwignięcia. Ten ciężar jako
Unia Europejska powinniśmy ponieść solidarnie.
Lewica opowiada się za zaostrzeniem sankcji, aby odciąć Rosję od dochodów z eksportu ropy i gazu.
Żeby to było możliwe, to musimy stworzyć europejski system dopłat dla tych krajów, które ucierpią
najmocniej w wyniku wprowadzenia tych sankcji. Tylko wtedy uda się wokół tego zbudować w Unii
Europejskiej porozumienie.
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Unia Europejska rozpoczęła swoją historię jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali, po drodze
stworzyła mechanizm dopłat do rolnictwa, a ostatnio europejski Fundusz Odbudowy, aby stanąć na
nogi po pandemii. Dzisiaj jest czas na to, aby ta europejska solidarność wyraziła się nie tylko w
słowach, ale i w czynach oraz dopłatach do energii dla krajów, które są uzależnione od importu paliw
z Rosji. Ten import trzeba przerwać, żeby to się udało potrzebujemy więcej i to bardzo konkretnej
europejskiej solidarności.
3. Europejski mechanizm gościnności
Z kraju Solidarności musi iść mocy głos o solidarność całej Unii Europejskiej. Trzy propozycje Lewicy to
podzielenie się kosztami obecnego kryzysu przez całą europejską wspólnotę. W 2015 r. zabrakło tej
solidarności ze strony polskiego rządu. Europejski mechanizm gościnności będzie miał za zadanie
stworzenie takiego funduszu, który pozwoli na to, aby osoby uciekające z Ukrainy, mogły zamieszkać,
pracować i podróżować do miejsca wybranego pobytu bezpłatnie.
Europejski mechanizm gościnności ma solidarnie podzielić się kosztami obecności uchodźców z
Ukrainy wśród wszystkich krajów członkowskich UE, a nie tylko Polski i innych krajów graniczących z
Ukrainą.
Jaka była produkcja, płace i zatrudnienie? GUS podał dane za luty
Produkcja przemysłowa w lutym 2022 r. wzrosła o 17,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim
miesiącem wzrosła o 3,6 proc. Wzrosło zatrudnienie i wynagrodzenia.Te ostatnie, nominalnie urosły
najwyżej od 14 lat.
Nowe dane GUS. Zarobki Polaków rosną, ale to może być sygnał niepokojącego zjawiska
Przeciętne wynagrodzenie w Polsce rosło w lutym o 11,7 proc. w ujęciu rok do roku i wyniosło
6220,04 zł - był to wynik lepszy niż w styczniu i nieco wyższy od konsensusu oczekiwań analityków. Z
kolei zatrudnienie w lutym rdr wzrosło o 2,2 proc., co było zbieżne z prognozami ekonomistów.
Według ekonomistów banku Pekao, dane o wynagrodzeniach potwierdzają, że "mamy problem z
nakręcaniem się spirali płacowo-inflacyjnej".
Komentarz Lewicy:
Kryzys uchodźczy będzie miał wpływ na gospodarkę, ale nie należy zapominać, iż Polski Ład - Drogi
Ład zdemolował portfele wielu rodzin. To nie jest tak, że tylko wojna powoduje wzrost inflacji.
Inflacja 8,5% to jest inflacja za luty, kiedy jeszcze nie było wojny. Rachunki za gaz i za prąd skoczyły w
lutym o kilkadziesiąt procent dla gospodarstw indywidualnych i o kilkaset procent dla firm.
Dlaczego tak mocno wzrosły płace? Nie tylko z powodu inflacji. Pracownicy zobaczyli Polski Ład w
działaniu i ruszyli do pracodawców po podwyżki.
Polski rząd zawodzi na polu gospodarki i nie da się zwalić całej winy na inwazję na Ukrainę, bo to jest
po prostu nieuczciwe. Czas powiedzieć, że rząd abdykował na polu gospodarczym i wszystko zwala na
kryzys związany z wojną.
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Skąd świetne wyniki polskiej ekonomii? Rząd ratował gospodarkę kosztem ludzi. Cały ten wzrost jest
obarczony kosztem ponad 200 000 nadmiarowych zgonów, a także ludzi, którzy pomimo zagrożenia
lub po prostu będąc chorym pracowali dalej. Wiele firm, np. wielkie sieci handlowe wprowadziły
dodatek frekwencyjny, który miał istotny wpływ na wysokość całego wynagrodzenia. Nic dziwnego,
że tak się działo, 5 stów w portfelu zdecydowanej większości z nas robi dużą różnicę.
Działo się to kosztem dzieci, które nie mogły chodzić do szkół lub przedszkoli ze względu na
kwarantannę, ale ich rodzice musieli pracować np. w trybie zdalnym. Cześć dzieci z powodu braku
sprzętu po prostu zaprzestały nauki, tak więc ten wzrost dział się również po części kosztem tych
uczniów, którzy będą mieli trudności w nadrobieniu zaległości w nauce.
Polityka obozu rządzącego to liberalizm w czystej postaci, kiedy zyski przekłada się nad społeczny
dobrostan. Propozycja Lewicy o obowiązkowych szczepieniach oraz o dniu wolnym na dzień
szczepień przeciwko COVID-19 była z jednej strony pozytywnym myśleniem o wspólnocie jaką jest
naród, a z drugiej strony wzmacniałaby odporność zdrowotną a tym samym dawałaby pozytywny
impuls ekonomii, ale nie kosztem życia i zdrowia Polek i Polaków.
Co prócz wysokich cen energii osłabia gospodarkę? Wysokie raty kredytów, które przełożą się na
konsumpcję.
Jak Polska może utrzymać wysoki wzrost gospodarczy? Odzyskać fundusze unijne – Krajowy Plan
Odbudowy to 240 mld zł dla Polski.
Polska gospodarka potrzebuje paliwa, aby budować innowacyjną gospodarkę, tworzyć nowe
wysokopłatne miejsca pracy, czy też skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną. Wielu
polityków PiS sugeruje, iż nasz kraj poradzi sobie bez pieniędzy z Funduszu Odbudowy, ale nie
precyzują skąd wziąć taki kapitał. Alternatywą jest pożyczenie ich na rynku finansowym, ale po co
płacić komuś wysokie odsetki, skoro pieniądze są na wyciągnięcie ręki.
W Sejmie znajduje się obywatelski projekt naprawy praworządności w Polsce - Porozumienie dla
praworządności. Jego wdrożenie spowoduje wykonanie wyroku TSUE na Polskę, który dotyczy
likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Proponowane rozwiązania zakładają min. likwidację neo-KRS i wybór
prawdziwej, zgodnej z ustawą zasadniczą Krajowej Rady Sądownictwa oraz naprawę konsekwencji
dokonanych już przez neo-KRS, a zatem usunięcie z systemu wszystkich wadliwie wybranych tak
zwanych neo-sędziów i jak najszybsze przeprowadzenie konkursów na wakujące miejsca sędziowskie.
Nas nie interesują rozgrywki Morawiecki kontra Ziobro, czy inne wojenki w koalicji rządzącej, nas
interesują mld zł dla Polek i Polaków. Tom 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.
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UNIA EUROPEJSKA
Polska prosi o środki finansowe, a nie relokację
Polska nadal nie zwraca się o relokację uchodźców przez Unię Europejską, ale ponagla Brukselę w
sprawie pomocy finansowej. Czy potrzebne jest wsparcie UE w kontroli ciężarówek jadących do
Rosji?
Źródło: Onet.pl
Już teraz rząd ma dostęp do pieniędzy na uchodźców. Pomysł tworzenia nowego, odrębnego
funduszu na razie upadł
UE nie uruchamia specjalnego funduszu uchodźczego. Apeluje o wykorzystanie najpierw już
dostępnych środków.
Źródło: rp.pl
Pomimo embarga 10 państw UE sprzedawało Rosji broń po 2014 roku. "Przepływ resztkowy"
Po aneksji Krymu w 2014 roku wprowadzono unijny zakaz sprzedaży broni do Rosji. Jak się okazuje,
był to martwy zapis, bo co najmniej 10 państw należących do wspólnoty wykorzystywało wszystkie
możliwe luki prawne, żeby dalej prowadzić handel na tamtym rynku. Najnowsza analiza wykazuje, że
przez pięć lat z Europy do Rosji trafiła broń warta łącznie 346 mln euro.
Źródło: Gazeta.pl
Amazon ma zgodę Unii Europejskiej na przejęcie MGM
Amazon uzyskał bezwarunkową zgodę Unii Europejskiej na przejęcie amerykańskiego studia
telewizyjno-filmowego MGM. Dzięki inwestycji wartej 8,5 mld dol. może poważnie liczyć się w walce
o pozycję lidera na rynku serwisów streamingowych.
Źródło: Press
KRAJ
Premier Morawiecki i spotkanie z opozycją. Poruszy kwestię przejmowania rosyjskich majątków
- Na spotkaniu z opozycją chcielibyśmy poruszyć kwestię, w jaki sposób Polska mogłaby
przeprowadzić zamrożenie i konfiskatę majątków rosyjskich, które znajdują się w naszym kraju powiedział w wywiadzie dla "Wprost" premier Mateusz Morawiecki. W poniedziałek ma odbyć się
spotkanie premiera z przedstawicielami parlamentarnych sił politycznych, dotyczące sytuacji na
Ukrainie i pomocy dla uchodźców.
Źródło: Polsat News
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Ponad 2 mln osób wjechały do Polski z Ukrainy
Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2 041 391 osób - poinformowała w sobotę rano Straż
Graniczna. W piątek funkcjonariusze odprawili 42,7 tys. podróżnych, a w sobotę do godziny 7 - 7,4
tys.
Źródło: Onet.pl
Premier ogłasza tarczę antyputinowską. Mówi o "derusyfikacji" gospodarki
Głównym rozwiązaniem tarczy jest zapobieganie wzrostowi cen żywności - powiedział na konferencji
prasowej premier Mateusz Morawiecki. - 500 złotych do każdego hektara użytków rolnych, a do łąk i
pastwisk 250 zł, również do 50 hektarów. Każdy rolnik otrzyma dopłatę - mówił.
Źródło: TVN 24 BiS
Rząd zapowiada: regulowane ceny gazu aż do 2027 r. "W obliczu imperialnej polityki Rosji"
- W obliczu imperialnej polityki Rosji, zdecydowaliśmy o przedłużeniu ochrony taryfowej prezesa URE
na odbiorców domowych oraz instytucje pożytku publicznego aż do roku 2027 - stwierdziła Anna
Moskwa, szefowa resortu środowiska. Decyzja rządu to element tzw. tarczy antyputinowskiej. Rozpoczynamy razem pełną derusyfikację polskiej gospodarki - powiedział premier Morawiecki.
Źródło: Gazeta.pl
Grażyna Wolszczak wygrała ze Skarbem Państwa ws. smogu. Ziobro złożył skargę
Prokurator generalny chce uchylenia wyroku w głośnym procesie o niewystarczającą walkę ze
smogiem, który aktorka Grażyna Wolszczak wygrała ze Skarbem Państwa. Do Sądu Najwyższego
trafiła w tej sprawie skarga nadzwyczajna Zbigniewa Ziobry - ustaliła Polska Agencja Prasowa.
Źródło: Bankier.pl
Sąd: Grzywna lub areszt dla Macieja Nawackiego za blokowanie powrotu sędziego Juszczyszyna do
pracy
Sąd w Bydgoszczy orzekł, że immunitet nie chroni Macieja Nawackiego, prezesa sądu w Olsztynie,
przed nałożeniem na niego grzywny lub aresztu za nie przywrócenie do pracy Pawła Juszczyszyna. Sąd
uznał też, że nie do pomyślenia jest, aby prezes nie wykonywał orzeczeń sądowych
Źródło: OKO.press
Specustawa pełna luk. Samorządy, związkowcy i eksperci postulują zmiany
Pierwsze dni obowiązywania nowego prawa dla uchodźców pokazały, ile jest w nim niedociągnięć.
Źródło: rp.pl
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Pamiętacie jeszcze o niedzielach handlowych? "Tak źle nie było od lockdownu"
Zakaz handlu w niedziele, pandemia Covid-19, rozwój e-commerce - to wszystko sprawiło, że centra
handlowe oraz wynajmujący w nich lokale przedsiębiorcy muszą szczególnie się starać, aby utrzymać i
rozwijać swój biznes. Jak im idzie?
Źródło: Innpoland
Polska nie zerwie umowy z Rosją. Dalej kupuje rosyjską ropę
Polska nie może jednostronnie zerwać umów na import ropy z Rosji, bo naraziłaby się na wysokie
odszkodowania, takie decyzje powinny zapaść na poziomie całej Unii Europejskiej - powiedział w TVN
24 wiceminister spraw zagranicznych i poseł PiS Piotr Wawrzyk. Na Twitterze odpowiedziała mu
Izabella Leszczyna: Przypomnę, że mamy ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
Źródło: Money.pl
ZAGRANICA
Rozmowa Biden-Xi. Prezydent USA mówił o konsekwencjach wsparcia Rosji przez Chiny
Prezydent USA Joe Biden przedstawił prezydentowi Chin Xi Jinpingowi konsekwencje jakie poniosą
Chiny, jeśli dostarczą materialną pomoc Rosji prowadzącej wojnę z Ukrainą - oznajmił w piątek Biały
Dom. Obie strony zgodziły się, by pozostawić otwarte kanały komunikacji.
Źródło: Polsat News
Tę wiadomość otrzymało 12 mln Rosjan. Poznali prawdę o wojnie Putina
Vkontakte, jeden z najpopularniejszych serwisów internetowych w Rosji, prawdopodobnie w wyniku
ataku hakerskiego rozesłał do swoich użytkowników wiadomość o prawdziwym obliczu inwazji
rosyjskiej na Ukrainę — informuje serwis niebezpiecznik.pl. "Dziś jest dwudziesty piąty dzień wojny
Putina z Ukrainą. W tym czasie armia rosyjska zamieniła w ruinę wiele spokojnych miast (...).
Dziesiątki tysięcy zwykłych ludzi zostało rannych, zginęło ponad 5 tysięcy, w tym ponad 100 dzieci" —
czytamy.
Źródło: Onet.pl
Broń hipersoniczna - jak działa? Rosjanie przyznali się do jej użycia w Ukrainie
Broń hipersoniczna to najnowszy rodzaj broni używanej przez Rosję. W sobotę ministerstwo obrony
tego kraju poinformowało o użyciu takich pocisków w wojnie w Ukrainie. Jak działa broń
hipersoniczna i czy zmieni system prowadzenia wojny w przyszłości?
Źródło: Gazeta.pl
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Chiny zawiodły Putina. Pekin nie spieszy na pomoc Moskwie
W czasie dwugodzinnej rozmowy Biden nie przekonał Xi do odwrócenia się od Rosji. Ale Pekin nie
spieszy też na pomoc Moskwie. To już dużo.
Źródło: rp.pl
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