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Rząd proponuje zmianę konstytucji
To nie jest czas i miejsce na zmiany w konstytucji. Poszliśmy na spotkanie z premierem z dobrą wolą,
z szeregiem merytorycznych pytań i propozycji dotyczących pomocy uchodźcom. Zamiast kornetów,
rządowych propozycji, odpowiedzi na konkretne pytania, dostaliśmy propozycję zmian w Konstytucji.
To kuriozalne. Propozycje rządu dotyczące zmiany Konstytucji mają na celu odwrócić uwagę od
realnych problemów związanych z uchodźcami oraz kwestią pozyskania środków unijnych dla Polski
w ramach KPO.
Rząd zamiast zająć się tym, co tu i teraz proponuje nam ucieczkę do przodu. Zmiana Konstytucji jest
tematem trudnym, ponieważ dotyczy własności, podniesienia podatków oraz potencjalnie
zdestabilizowania finansów państwa. To nam nie jest teraz potrzebne. Nie mamy zaufania do rządów
PiS oraz jasności ich intencji. Zwłaszcza, gdy rzecznik rządu informuje opinię publiczną o tych
propozycjach w momencie, gdy trwa spotkanie rządu z opozycją. Taki sposób prowadzenia tej sprawy
wydaje się być swego rodzaju pułapka na opozycję, która przyszła rozmawiać z rządem na POWAŻNIE
w tym bardzo trudnym czasie wojny u naszych sąsiadów. Pułapka ma na celu nie rozmowę o realnych
problemach, tylko jątrzenie i dzielenie.
Taka propozycja złożona teraz ma podzielić i polaryzować społeczeństwo Na spotkaniu u premiera
nie dowiedzieliśmy się ile osób z Ukrainy jesteśmy w stanie jeszcze przyjąć w Polsce. Nie
dowiedzieliśmy się jak w opiece nad nimi może pomóc nam Unia Europejska, nie dowiedzieliśmy jak
rząd ma zamiar wygasić konflikt z UE. Dowiedzieliśmy się, że trzeba zmienić konstytucję, by móc
kupować więcej sprzętu wojskowego. To w obecnych warunkach propozycja zawstydzająca i nie
odpowiada na bieżące potrzeby Polek i Polaków.
Naszym zdaniem propozycje zmiany Konstytucji mają na celu odwrócić uwagę od realnych
problemów związanych z uchodźcami oraz kwestią pozyskania środków unijnych dla Polski w ramach
KPO. Niedawno przyjęliśmy ustawę o obronie ojczyzny. Wiele rzeczy można było w nią jeszcze wpisać
m. in. kwestie kupowania sprzętu wojskowego. Dlaczego tego nie zrobiono, a teraz proponuje nam
się zmianę Konstytucji? Polska potrzebuje teraz stabilności i stabilizacji.
Grzebanie w Konstytucji na pewno stabilnością nie jest. Zwłaszcza, gdy proponuje to grupa, która nie
raz pokazała swój stosunek do ustawy zasadniczej. Lewica jest sceptyczna co do tego pomysłu. Nie
trzeba zmieniać ustawy zasadniczej, aby okiełznać zadłużenie, doprowadzić do porządku finanse
publiczne oraz zdobyć fundusze unijne i zlikwidować Izbę Dyscyplinarną! Wszystkie propozycje, o
których mówił premier nie wymagają zmian w konstytucji: Progi ostrożnościowe nie przeszkadzały
wcześniej rządowi wyprowadzić 290 mld złotych z budżetu. Teraz mówimy o dodatkowym 1% PKB na
wojsko, czyli kwocie niecałych 30 mld złotych rocznie, które i tak miały iść z pozabudżetowych
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środków. Konfiskata majątków - to art. 46 Konstytucji. Wystarczy odpowiedni wyrok sądu.
Opodatkowanie wspierających Rosję - to art. 217 Konstytucji, daje już swobodę we wprowadzaniu
nowych podatków.
UNIA EUROPEJSKA
KE wzywa państwa przyjmujące uchodźców o składanie wniosków o wsparcie
Komisja Europejska wystosowała specjalne wezwanie w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego
(TSI), aby wesprzeć państwa członkowskie przyjmujące uchodźców z Ukrainy po inwazji Rosji na ten
kraj, poinformowała Komisja. Wsparcie może także przyznawane ze względu na rezygnację z paliw
kopalnych pochodzących z Rosji.
Źródło: Inwestycje.pl
UE szykuje piąty pakiet sankcji. Embargo na kluczowe surowce z Rosji nie tym razem
Państwa członkowskie Unii Europejskiej przygotowują kolejny pakiet sankcji za napaść Rosji na
Ukrainę. Dmytro Kułeba, szef ukraińskiej dyplomacji, podał, że obejmować będą kolejne osoby
odpowiedzialne za inwazję oraz następne restrykcje gospodarcze. Nie znajdą się w nich embarga na
kluczowe surowce. "Wall Street Journal" podaje jednak, że np. zakaz handlu ropą zyskuje coraz
większe poparcie w UE.
Źródło: Money.pl
UE szykuje się na „incydent nuklearny”. Tabletki z jodem, stroje ochronne
Unia Europejska „przyspieszyła plany” i zaleca państwom członkowskim stworzenie zapasów tabletek
z jodyną, strojów ochronnych i innych środków medycznych – poinformował „Financial Times”.
Trwają także prace nad wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania skutkom możliwych ataków bronią
biologiczną lub chemiczną.
Źródło: Radio Zet
Unia Europejska planuje utworzenie Funduszu Solidarności Ukrainy
Ukraina potrzebuje dostępu do międzynarodowej płynności w celu finansowania importu artykułów
pierwszej potrzeby i sprzętu wojskowego – przekazało dziennikarzom wysokie rangą źródło unijne. W
piątek szef Rady Europejskiej Charlesa Michel w rozmowie z prezydentem Ukrainy poruszył
możliwość utworzenia Funduszu Solidarności Ukrainy.
Źródło: Bankier.pl
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KRAJ
Sprzedaż w Polsce nadal silna, ale nie było efektu zakupów "na zapas"
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w Polsce wzrosła o 8,1 proc. rok do roku w lutym - wynika z
najnowszych danych GUS. W ujęciu miesięcznym wzrost wyniósł 1,8 proc., co znacznie przebiło
oczekiwania analityków. Według ekspertów mBanku, w lutym nie zobaczyliśmy efektu zakupów "na
zapas", a ze spożyciem prywatnym w Polsce jest "bardzo krucho". Sprzedaż jednak podbijają
uchodźcy.
Źródło: Money.pl
Duży spadek. Tylu uchodźców trafia teraz do Polski
W ciągu ostatniej doby przybyło niecałe 34 tys. uchodźców – mówi wiceminister spraw zagranicznych
i administracji. Dwa tygodnie temu było to niemal 140 tys. – zaznacza.
Źródło: Onet.pl
Koronawirus w Polsce dzisiaj. Dane Ministerstwa Zdrowia z 21 marca
Mamy 4 165 nowe i potwierdzone przypadki koronawirusa - poinformowało w poniedziałek
Ministerstwo Zdrowia. Zmarły trzy osoby z COVID-19. Tydzień temu, w poniedziałek 14 marca,
odnotowano 5298 nowych infekcji, zmarła jedna osoba.
Źródło: Polsat News
Czy Orlen przedłuży umowy na dostawy z Rosji? Ropa z USA nie spełnia warunków
PKN Orlen nie składa jednoznacznych deklaracji dotyczących przyszłości terminowych umów na
rosyjską ropę. Twierdzi jednak, że naftoport wystarczy, by zapewnić dostawy na wypadek embarga.
Źródło: rp.pl
Kowalski dostaje 40 zł, a firma z Nadarzyna... ponad dwa razy tyle. Wiemy, ile wojewoda płaci za
ośrodek dla uchodźców
Jeszcze kilkanaście dni temu wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł nie chciał ujawnić, jakie
koszty niesie za sobą utrzymanie punktu dla uchodźców w Nadarzynie. Teraz już wiemy, że Ptak
Warsaw Expo dostaje za każdą przyjętą osobę 95 zł. Polakom, którzy na własną rękę przyjmują
uchodźców z Ukrainy, musi wystarczyć kwota o ponad połowę mniejsza.
Źródło: TOK FM
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Orlen przejmuje PGNiG. UOKiK stawia warunek. Co z magazynami gazu?
PKN Orlen uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie PGNiG. UOKiK
postawił przedsiębiorstwu jednak warunek. Przedsiębiorstwo musi najpierw sprzedać Gas Storage
Poland - spółkę zajmującą się zarządzaniem magazynami gazu.
Źródło: Gazeta.pl
Pielęgniarki z Ukrainy nie uratują polskiej opieki zdrowotnej
Polskie szpitale mają ogromne zapotrzebowanie na nowe pielęgniarki. Niektóre placówki są skłonne
od ręki zatrudnić kilkadziesiąt pielęgniarek z Ukrainy, ale okazuje się, że nie jest to takie proste. "Nie
spodziewamy się więc fali personelu z Ukrainy" – mówią eksperci cytowani przez "Rzeczpospolitą".
Około 80 tys. zatrudnionych w Polsce pielęgniarek jest w wieku emerytalnym.
Źródło: Money.pl
ZAGRANICA
Misja pokojowa na Ukrainie? USA nie wyślą żołnierzy
Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield w rozmowie ze stacją CNN wykluczyła udział sił
amerykańskich w proponowanej przez Polskę misji pokojowej NATO na Ukrainie. Podkreśliła, że
Waszyngton nie chce eskalacji napięć, która prowadziłaby "do wojny ze Stanami Zjednoczonymi".
Źródło: Defenc24.pl
Szef węgierskiego MSZ: Tych sankcji na Rosję na pewno nie poprzemy
Węgry obawiają się, że niektóre sankcje na Rosję mogłyby zbyt drogo kosztować ich kraj. "Węgry nie
poprą sankcji przeciw Rosji, które zagrażałyby bezpieczeństwu zaopatrzenia kraju w energię" poinformował w Brukseli szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto, którego cytuje agencja MTI.
Źródło: RMF FM
Miedwiediew w haniebny sposób atakuje Polskę. "Wspólnota politycznych imbecyli"
Rosyjski polityk Dmitrij Miedwiediew opublikował wpis w serwisie Telegram atakujący m.in. Polskę,
zarzucając jej "rusofobię" oraz "bóle fantomowe". Były prezydent Rosji odniósł się również do
podróży Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego do Kijowa.
Źródło: Dziennik
Evergrande zawiesza notowania giełdowe
Evergrande Group oraz jej dwie spółki zależne zawiesiły dziś notowania na giełdzie w Hongkongu.
Wstrzymano również handel papierami dłużnymi flagowego podmiotu grupy w Chinach
Lewica
ul. Złota 9/4,
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

4

kontynentalnych. Inwestorzy czekają na plan restrukturyzacji giganta oraz wykup zapadających w
środę obligacji.
Źródło: Bankier.pl
Zbiorowa presja na Chiny ws. wojny w Ukrainie. Biden, UE i G7 łączą siły
Prezydent USA Joe Biden będzie zabiegał w Brukseli o skoordynowane wysiłki UE i G7, aby nie
dopuścić, by Chiny dostarczały pomoc Rosji prowadzącej wojnę z Ukrainą - podaje w poniedziałek
Reuters, powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji. .
Źródło: rp.pl
Wojna Rosja-Ukraina. MSZ: rezygnujemy z kontynuowania negocjacji z Japonią
Rosja ogłosiła w poniedziałek, że rezygnuje z kontynuowania negocjacji z Japonią w sprawie traktatu
pokojowego, który z powodu sporu między obydwoma krajami o wyspy na Oceanie Spokojnym nie
został podpisany od zakończenia II wojny światowej - podała agencja AFP.
Źródło: Polsat News
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