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Nowak: jest polityczna zgoda w Komisji Europejskiej na uruchomienie KPO
Komisja Europejska "lada chwila" powinna dać zielone światło dla uruchomienia Krajowego Planu
Odbudowy. Jest polityczna zgoda w KE na jego uruchomienie – zapowiedział minister rozwoju i
technologii Piotr Nowak.
Komentarz Lewicy:
Zatwierdzenie KPO przez Komisję Europejską nie oznacza, że pieniądze z tego funduszu będą płynąć
do Polski.
Fundusz Odbudowy jest skonstruowany w oparciu o tzw. kamienie milowe. Fundusze z KPO będą
wypłacane po przeprowadzeniu konkretnych inwestycji i sprawdzeniu przez Komisję Europejską, czy
są one realizowane zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy.
Dopóki Polska nie spełni wszystkich warunków - np. likwidacji Izby Dyscyplinarnej - to pomimo
zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy pieniądze do naszego kraju nie popłyną. Komisja
Europejska wciąż może zablokować cześć lub całość środków w ramach KPO.
Fundusz Odbudowy/Krajowy Plan Odbudowy to 58,1 mld euro dla naszego kraju. Jednakże, jeżeli do
końca roku środki w ramach KPO nie zostaną rozdysponowane, to Polska utraci blisko 16 mld euro.
Pozostała kwotę należy zakontraktować do końca 2024 r.
Kto jak głosował za pieniędzmi dla Polski w ramach KPO?
Przypominamy, iż to Lewica, Polska 2050 Szymona Hołowni, PSL i PiS – oddali głosy za ratyfikacją
Funduszu Odbudowy. Podzielona Koalicja Obywatelska została na tym europejskim placu nie
wiadomo gdzie. Trochę w Europie, trochę poza nią. Trochę za, a trochę przeciw. A w sprawie
europejskich pieniędzy dla Polek i Polaków nie można być w rozkroku.
27 kwietnia 2021 r. przedstawiliśmy premierowi Mateuszowi 6 warunków poparcia przez Lewicę w
ratyfikacji Funduszu Odbudowy:
- 850 mln Euro trafi do zadłużonych szpitali powiatowych.
Wcześniej w KPO nie było żadnych pieniędzy dla szpitali powiatowych.
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- Polska wybuduje ponad 70 tys. tanich mieszkań na wynajem, a także uruchomi program rewitalizacji
pustostanów na potrzeby mieszkaniowe.
Wcześniej w KPO nie było niczego na temat budowy mieszkań, była tylko mowa o termomodernizacji
tych już istniejących. Nie było też mowy o remoncie pustostanów, których przywrócenie do stanu
używalności pozwoli zwiększyć liczbę takich mieszkań na wynajem w Polsce. Dzięki Lewicy ten temat
pojawił się w KPO.
- 300 mln Euro trafi do firm i pracowników z branż najbardziej dotkniętych pandemią.
To dodatkowe 300 mln wynegocjowane przez Lewicę, wcześniej nie było ich w KPO.
Minimum 30 proc. środków z FO trafi do samorządów.
Wcześniej w KPO nie było żadnych kwot zarezerwowanych dla samorządów. Była mowa np. o
kwotach na klimat (37 proc.) czy cyfryzację (20 proc.), ale ani słowa o samorządach.
- Komitet Monitorujący będzie miał kontrolę nad prawidłowym wydatkowaniem środków przez rząd
oraz wpływ na wypłatę kolejnych transz środków z Funduszu Odbudowy i w razie nieprawości może
po prostu wstrzymać kolejne transze. Lewica zadbała o szeroką reprezentację strony społecznej w
Komitecie Monitorującym.
Szef rządu przystał na propozycję Lewicy i znalazły się one w Krajowym Planie Odbudowy, który
został wysłany do Komisji Europejskiej.
UNIA EUROPEJSKA
Unia zapłaci za uchodźców. W KE powstanie punkt kompleksowej obsługi związanej z wydatkami
Łóżka w europejskich szpitalach dla najbardziej potrzebujących Ukraińców i dostęp dla dzieci do
cyfrowej platformy edukacyjnej – to część unijnej odpowiedzi na napływ uciekinierów z Ukrainy.
Źródło: rp.pl
Wniosek polskiego sądu o orzeczenia w trybie prejudycjalnym. TSUE wydał wyrok
Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził niedopuszczalność wniosku polskiego sądu o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym mającego wyjaśnić, czy prawo Unii przyznaje mu uprawnienie,
którego nie posiada na gruncie prawa polskiego, do ustalenia nieistnienia stosunku służbowego
sędziego z powodu wadliwości aktu powołania tego sędziego – orzekł TSUE.
Źródło: Polsat News
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Europejska obronność: Powstaną siły szybkiego reagowania. Niemcy chcą stanowić trzon wojsk
Państwa Unii Europejskiej zdecydowały o zwiększeniu liczby żołnierzy unijnych sił szybkiego
reagowania. Inicjatywa wejdzie w życie od 2025 r. To część tzw. Kompasu Strategicznego UE. Prace
nad jego uzgodnieniem trwały ponad dwa lata.
Źródło: Euactive.pl
Tyle Polska wydaje na pomoc uchodźcom. Są szacunkowe dane
Polska może ponieść 2,2 mld euro do końca roku na pomoc uchodźcom. To jednak koszty "częściowe
i szacunkowe" i nie obejmują np. edukacji i opieki medycznej. Polska zamierza w najbliższych dniach
regularnie przekazywać państwom członkowskim i Komisji Europejskiej zaktualizowane dane.
Źródło: Businessinsider
Komisja Europejska: W tym roku można uprawiać nawet ugory
Rolnicy będą mogli w tym roku wykorzystać ugory do produkcji żywności i pasz, a także prowadzić
tam produkcję w ramach zazielenienia, poinformowało w poniedziałek (21 marca) ministerstwo
rolnictwa i rozwoju wsi.
Źródło: Euactive.pl
KRAJ
Straż Graniczna. Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 2,141 miliona osób
SG dodała, że od 24 lutego w przeciwnym kierunku - z Polski do Ukrainy wyjechało 274 tys. osób.
Źródło: Polsat News
40 zł za przyjęcie uchodźcy. Polacy nie ruszyli masowo do urzędów
Nim weszło w życie, dla wielu stało się kością niezgody i obrosło legendą, "kto i ile się na Ukraińcach
obłowi". Zgodnie z tzw. specustawą ukraińską, od środy 16 marca Polacy, którzy przyjęli pod swój
dach obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, mogą występować o refinansowanie kosztów ich
utrzymania. Interia sprawdza, jak wielu Polaków ruszyło do urzędów, by złożyć wniosek o
rekompensatę.
Źródło: Interia.pl
Tajny projekt misji pokojowej w Ukrainie. Rozdźwięk na linii MON – Pałac Prezydencki
Utworzenie liczącego na początku do 10 tys. żołnierzy specjalnego międzynarodowego kontyngentu
wojskowego działającego w Ukrainie, do którego zadań należałoby m.in. zabezpieczanie korytarzy
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humanitarnych, w tym stworzenie nad nimi stref zakazu lotów, zakłada utajniony projekty misji
pokojowej, który opracowywany jest w Ministerstwie Obrony Narodowej
Źródło: Onet.pl
Mieszkanie Plus. Miażdżący raport NIK. Do użytku oddano tylko 15 tys. lokali
Program Mieszkanie Plus nie wpłynął znacząco na poprawę warunków i rozwiązanie problemów
mieszkaniowych - wynika z raportu NIK, do którego dotarła Gazeta.pl. Z deklarowanych przez rząd
100 tys. mieszkań, które miały powstać do końca 2019 r., według stanu na 31 października 2021 r.
oddano do użytku tylko 15,3 tys. mieszkań.
Źródło: Gazeta.pl
Od maja wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 4,4 proc.? Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt
ustawy
Według autorów projektu, stawki średniego wynagrodzenia nauczycieli od dnia 1 maja 2022 r. do
dnia
31
grudnia
2022
r.
wynosić
będą
dla:
*
nauczyciela
stażysty
–
3
693,46
zł,
*
nauczyciela
kontraktowego
–
4
099,74
zł,
*
nauczyciela
mianowanego
–
5
318,58
zł,
* nauczyciela dyplomowanego – 6 795,97 zł.
Na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja br. przeznaczono 1 mld 671 mln zł.
Źródło: Glos
Najwięcej Polaków od 20 lat boi się pogorszenia warunków bytowych. Badanie
Na początku marca 27 proc. badanych uważało, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym
kierunku, a 55 proc. było przeciwnego zdania. Poglądu na ten temat nie miało 18 proc. – wynika z
sondażu CBOS.
Źródło: Bankier.pl
Tarcza antyputinowska bez konkretów. Masa postulatów biznesu do rządu
Przedstawiony przez rząd program powinien być w trybie pilnym poszerzony o kolejne rozwiązania,
które pomogą naszym firmom przejść przez trudny okres – postulują organizacje przedsiębiorców.
Źródło: rp.pl

Lewica
ul. Złota 9/4,
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

4

PGNiG, Poczta Polska i Lasy Państwowe przygotowują pracowników na wojnę
Kilka tysięcy pracowników z PGNiG ma przejść m.in. zajęcia z cyberbezpieczństwa - donosi dziennik
"Rzeczpospolita". Wojskowy trening mają odbyć także pracownicy Lasów Państwowych i Poczty
Polskiej.
Źródło: Gazeta.pl
Kaucja za butelki. Biedronka nie czeka na rząd i rusza z nowym systemem
Polacy od lat nie mogą się doczekać zapowiadanego przez rząd systemu kaucyjnego, a tymczasem
Biedronka bierze sprawy w swoje ręce. Sieć właśnie zapowiedziała uruchomienie takiego rozwiązania
w ponad 3 tys. sklepów w całym kraju. .
Źródło: Bankier.pl
Sędzia Igor Tuleya wraca do orzekania. Jest decyzja warszawskiego sądu
Sędzia Igor Tuleya został odwieszony i wraca do orzekania w sądzie. Tak postanowił warszawski Sąd
Okręgowy. — Cieszę się. Zawsze trzeba walczyć do końca, zwłaszcza w słusznej sprawie. Nie chodzi
tylko o przywrócenie mnie do pracy, ale też o praworządność. Walka trwa dalej — komentuje sędzia
w rozmowie z oko.press. Orzeczenie jest prawomocne, co znaczy, że Tuleya może od razu wrócić do
sądzenia spraw karnych.
Źródło: Onet.pl
W Polsce jest prawie tysiąc rosyjskich spółek. Rząd ich nie rusza. Chce najpierw zmienić konstytucję
W Polsce jest blisko tysiąc firm, które należą do Rosjan - wynika z danych Centralnego Ośrodka
Informacji Gospodarczej. Rosyjskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce są warte ok. 1,1
mld złotych. Polski rząd ich nie rusza i nie zamraża, bo chce skonfiskować rosyjskie aktywa i uważa, że
niezbędne są do tego zmiany w konstytucji.
Źródło: Gazeta.pl
Skąd pieniądze na 14. emeryturę? "Na razie nie jest znane źródło finansowania"
Czternasta emerytura ma być wypłacona również w 2022 roku. Tak wynika z rządowych zapowiedzi.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad projektem ustawy w tej sprawie. Na razie nie
jest znane źródło sfinansowania wypłaty świadczeń - poinformował resort w odpowiedzi na
interpelację poselską.
Źródło: TVN 24 BiS
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ZAGRANICA
Prezydent USA w Polsce. Jake Sullivan: Joe Biden ogłosi nowe sankcje przeciwko Rosji
Podczas wizyty w Europie prezydent USA Joe Biden ogłosi nowe sankcje przeciwko Rosji i omówi
długoterminowe rozmieszczenie wojsk w Europie - powiedział we wtorek Jake Sullivan - doradca ds.
bezpieczeństwa narodowego.
Źródło: Polsat News
Polska chce zastąpić Rosję w elitarnej G20. USA popierają pomysł, jest jedno "ale"
Grupa G20 skupia (poza wyjątkami) 20 najbogatszych państw. Służy temu, by jej członkowie ustalali
wspólną politykę finansową. W elitarnym gronie znajdują się m.in. Stany Zjednoczone, Unia
Europejska (osobno Francja i Włochy), Wielka Brytania, Turcja, Brazylia i Rosja. W związku z inwazją
na Ukrainę Polska chce jednak zastąpić reżim Władimira Putina. I ma w tym potężnego sojusznika —
twierdzi minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.
Źródło: Money.pl
Rzecznik Putina o użyciu broni jądrowej przez Rosję. Podaje konkretną sytuację
Rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow udzielił we wtorek wywiadu telewizji CNN, podczas którego
przyznał, że Rosja nie osiągnęła jeszcze żadnego ze swoich celów militarnych w Ukrainie i odmówił
zaprzeczenia, że Moskwa może użyć broni jądrowej. — Polityka bezpieczeństwa Rosji zakłada, że kraj
ten użyłby broni jądrowej tylko w przypadku zagrożenia swojego istnienia — stwierdził Pieskow.
Źródło: Onet.pl
Rosja może uniknąć bankructwa. Zachodnia machina nakładania sankcji wyraźnie się zacięła
Nie jest pewne, czy obecne sankcje wystarczą dla obalenia Władimira Putina. Ale przekonać Unię do
nowych Joe Bidenowi będzie bardzo trudno.
Źródło: rp.pl
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