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Müller: Rząd zdecydował się też na wprowadzenie rozwiązań, które zablokują import rosyjskiego
węgla.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który pozwoli na zamrożenie rosyjskich aktywów na terenie
Polski - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller. Zaznaczył, że chodzi o stworzenie listy osób i
podmiotów innej, niż wykaz UE. Rząd zdecydował się też na wprowadzenie rozwiązań, które
zablokują import rosyjskiego węgla.
Komentarz Lewicy:
To dobra decyzja, o którą Lewica zabiegała od lat, a nie dopiero od momentu tegorocznej Rosyjskiej
inwazji na Ukrainę. Przypominamy, iż Polska nie jest zależna od węgla z Rosji, gdyż zapotrzebowanie
na ten surowiec jest zaspokajane w ok. 80% przez źródła krajowe.
Polskie i światowe zasoby węgla są wystarczające na pokrycie zapotrzebowania, nie oznacza to, że
cena tego surowca wróci do tej sprzed wojny. Jak podaje Eurostat w I połowie 2021 r. sprowadziliśmy
do Polski 6,2 mln ton węgla. To o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Zdecydowaną większość czarnego
paliwa, bo 65 proc., przywieźliśmy z Rosji. Węgiel kupowaliśmy i wciąż będziemy mogli kupować z:
Australii, Kolumbii, Kazachstanu, USA oraz Mozambiku.
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.
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
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z Rosji. Ten import trzeba przerwać, żeby to się udało potrzebujemy więcej i to bardzo konkretnej
europejskiej solidarności.
To również oznacza, że europejskie kraje nie mogą sobie nawzajem podkupować na rynku gazu i
licytować się, kto zapłaci więcej za paliwa czy źródła energii. Potrzebujemy zmiany sposobu myślenia
o zaopatrywaniu naszego kontynentu, potrzebujemy europejskiej unii gazowej. Potrzebujemy
skoordynowanego na skalę europejską systemu zakupu i dystrybucji. Nie może być tak, że bogatsi
będą podkupywać biedniejszych, jeżeli do tego dopuścimy to europejska solidarność stanie się
pustym frazesem.
Wierzymy w europejskie wartości, wierzymy w solidarność, wierzymy, że Europa może zdać ten test.
Żeby to się udało to musimy odważnie pójść do przodu.
15 tys. zł za m kw. Szaleństwo na rynku nieruchomości
Polska przyjęła już ponad 2 mln uchodźców. Fala migracji mocno zmienia nasz rynek nieruchomości.
Prawdziwe oblężenie przeżywa rynek najmu mieszkań. Po raz pierwszy w historii średnie ceny za
kawalerki w Warszawie przekroczyły 15 tys. zł/mkw.
Komentarz Lewicy:
Brak tanich mieszkań to jeden z największych problemów społecznych w Polsce. Problem To nie jest
tylko problem dużych miast, ale także tych mniejszych miejscowości. Rząd deklarował, że do końca
2019 roku powstanie 100 tysięcy mieszkań. Potem ta lokomotywa miała tylko przyśpieszać.
Tymczasem dwa lata po terminie mieszkań było ledwie 15 tysięcy.
Raport NIK w sprawie programu Mieszkanie Plus jest druzgoczący dla rządów Prawa i
Sprawiedliwości. Sprawdziło się wszystko, przed czym przestrzegała Lewica. Jeszcze przed wybuchem
wojny brakowało setek tysięcy lokali, prawie dwa miliony ludzi mieszkały u kogoś kątem.
Przepełnione mieszkania nie spełniają europejskich standardów. Teraz sytuacja, z oczywistych
przyczyn, będzie gorsza.
Tanich czynszówek nie da się budować bez środków publicznych. Społeczne budownictwo czynszowe,
nowe budynki komunalne - to ciągle margines. Praktycznie nie budujemy dla ludzi niezamożnych. To
nie jest przypadek. Kolejne rządy opowiadają Polakom bajkę, że rynek rozwiąże problem i mieszkania
zbudują się same. Ta bajka jest wygodna dla rządzących - można oszczędzić pieniądze z budżetu.
Wydajemy więc na mieszkalnictwo niemal najmniej w Unii Europejskiej.
Efekty są opłakane. Wynajem w dużym mieście staje się koszmarem. Za trzypokojowe mieszkanie
trzeba zapłacić w Warszawie ponad pięć tysięcy złotych. To więcej niż niejedna rodzina ma na cały
miesiąc. Ceny szybują od dawna, zresztą nie tylko w stolicy
Lewica ma konkretną propozycję na budowę tanich mieszkań na wynajem. Proponujemy wdrożenie
dziesięcioletniego Krajowego Programu Mieszkaniowego, który dzięki pieniądzom z Krajowego Planu
Odbudowy oraz środkom budżetowym pozwoli wybudować 70 tysięcy mieszkań na wynajem, a także
uruchomi program rewitalizacji pustostanów na potrzeby mieszkaniowe. Nowe budynki będą mniej
energochłonne i bardziej przyjazne do życia.
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Będzie to realizacja art. 75 Konstytucji o zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. „Władze publiczne
prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności
przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania
obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.”
Jak Lewica proponuje sfinansować ten program? Pieniądze na ten cel do KPO wprowadziła Lewica,
podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim 27 kwietnia 2021 r. Lewica jest najbardziej
proeuropejską siłą polityczną. Wprowadziliśmy Polskę do Unii Europejskiej, głosowaliśmy za
pieniędzmi 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.
Kwestia dostępności mieszkań pokazuje jak bardzo Polki i Polacy potrzebują miliardów z Funduszu
Odbudowy. Piłka jest po stronie rządu Mateusza Morawieckiego, nie ma czasu na zwłokę, 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.
UNIA EUROPEJSKA
Kiedy Polska dostanie miliardy euro z KPO? Nieoficjalnie: Bruksela stawia twardy warunek
— Pieniądze zostaną wypłacone dopiero wtedy, kiedy konkretne ustawy i rozwiązania wejdą w życie
— mówi ważny urzędnik Komisji Europejskiej, zajmujący się praworządnością, o pieniądzach dla
Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Oficjele z Brukseli w rozmowie z money.pl nie
zostawiają złudzeń: Polska ma jeszcze wiele do zrobienia, aby otrzymać środki z KPO.
Źródło: Money.pl
Wyrok TSUE ws. sędziów z PRL-u. "Nie podważa to niezawisłości"
Sam fakt, że sędzia został powołany w czasie, gdy jego państwo członkowskie nie było jeszcze
demokratyczne, nie podważa niezawisłości i bezstronności tego sędziego - orzekł we wtorek Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Źródło: Polsat News
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Ile kosztuje godzina pracy w krajach UE? Eurostat podał najnowsze dane
Godzinowe koszty pracy rosną niemal w całej UE. Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, w
ubiegłym roku średnie unijne koszty pracy oszacowano na 29,1 euro, a w przypadku strefy euro - na
32,8 euro. W 2020 roku było to odpowiednio 28,6 i 32,4 euro.
Źródło: Forsal
Jedna stawka płacy minimalnej w całej UE. "Do kompromisu ciągle daleko"
Jedna płaca minimalna w całej Europie? Za takim rozwiązaniem optuje Parlament Europejski.
Przeciwne mu są natomiast państwa członkowskie, które wolałyby mieć dobrowolność w tym
zakresie. W Brukseli ścierają się obecnie dwa stanowiska w trakcie negocjacji.
Źródło: Money.pl
"Europejskie wartości nie są na sprzedaż". Wezwanie z Brukseli w sprawie "złotych paszportów"
Komisja Europejska zwróciła się do państw Unii Europejskiej, by cofnęły obywatelstwa objętym
sankcjami Rosjanom i Białorusinom, którzy otrzymali tak zwane złote paszporty. "Środki te powinny
dotyczyć obywateli rosyjskich lub białoruskich w znaczący sposób wspierających wojnę na Ukrainie" stwierdziła KE.
Źródło: TVN 24 BiS
KRAJ
Biało-Czerwoni jadą na mundial w Katarze!
Piękny wieczór w Chorzowie zafundowała kibicom piłkarska reprezentacja Polski. Na Stadionie
Śląskim Polacy wygrali 2:0 (0:0) ze Szwecją w meczu finałowym o awans na mundial w Katarze. Gole
dla Biało-Czerwonych strzelali Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. To było wielkie zwycięstwo kadry
Czesława Michniewicza.
Źródło: Natemat
"GW": PiS szykuje ustawę o ochronie ludności - ta może uderzyć w demokrację. Nowe "stany
nadzwyczajne"
Ustawa o ochronie ludności szykowana przez PiS może być furtką do zwiększenia wpływów MSWiA i
otworzyć furtkę do przejęcia władzy w samorządach - alarmuje "Gazeta Wyborcza". Dziennikarze
dotarli do projektu ustawy. Wynika z niego także, że nowe stany nadzwyczajne nie musiałyby być
akceptowane przez prezydenta ani Sejm. Jak alarmuje z kolei "Rzeczpospolita", w projekcie ustawy
znalazł się m.in. zapis o zwiększeniu kompetencji Mariusza Kamińskiego i projekt likwidacji RCB.
Źródło: gazeta.pl
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Polityka energetyczna do aktualizacji. Rząd przyjął założenia
Rząd we wtorek przyjął założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.
Zwrócono uwagę na potrzebę zapewnienia szybkiego uniezależnienia się od surowców
importowanych z Rosji oraz innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi. Ponadto, zgodnie z
założeniami, energetyka jądrowa będzie oparta przede wszystkim o duże reaktory.
Źródło: TVN 24 BiS
Krajowa Grupa Spożywcza ma za chwilę stać się faktem. Idziemy inną drogą niż Zachód
Krajowa Grupa Spożywcza, nazywana wcześniej Narodowym Holdingiem Spożywczym, wkrótce ma
zostać wpisana do KRS. Rząd stawia na jeden silny podmiot państwowy. Tymczasem potentaci w
produkcji żywności idą w zupełnie innym kierunku. Nikt nie buduje wielkich państwowych
przedsiębiorstw – zwraca uwagę dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.
Źródło: Money.pl
Koszty utrzymania domu rosną coraz szybciej
Średnio o ponad 14 proc. wzrosły w ciągu roku koszty utrzymania domu – wynika z danych Głównego
Urzędu Statystycznego za luty 2022 r. Najmocniej – o ok. 40 proc. – podrożał gaz i opał.
Źródło: Bankier.pl
PiS ma problem z Orbanem i zamraża relacje
PiS zamraża większość kontaktów z partią rządząca na Węgrzech i czeka na niedzielne wybory w tym
kraju. Jest jednak mało prawdopodobne, że po ewentualnym kolejnym zwycięstwie, Viktor Orban
odwróci się od Rosji. Jak słyszymy, w PiS ujawnili się też przeciwnicy sprzedaży kilkuset stacji
benzynowych Lotosu węgierskiemu MOL-owi, który współpracuje z Rosjanami.
Źródło: Onet.pl
Wielki bałagan. Rząd przyznał się do błędu i zapomniał go naprawić
Rząd codziennie zapowiada łatanie, bądź zupełną zmianę w Polskim Ładzie. Tak samo było z
podwójnym naliczaniem składek przez przedsiębiorców, co niektórzy eksperci nazywali powstaniem
w Polsce drugiego systemu podatkowego. Rząd do błędu się przyznał. Problem polega na tym, że
zapomniał go zmienić w projekcie ustawy i wszystko zostało po staremu.
Źródło: Money.pl
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Eksport wywinduje ceny. Bez dostaw z Ukrainy może zabraknąć zboża
Pozbawione dostaw z Ukrainy kraje szukają żywności w Polsce. Na rodzimym rynku może brakować
zbóż i drobiu.
Źródło: rp.pl
ZAGRANICA
Kolejna runda negocjacji zakończona. Ukraina proponuje "system", wśród gwarantów - Polska
Polska, Izrael, Kanada i Turcja mogłyby być gwarantami bezpieczeństwa Ukrainy w ramach przyszłego
porozumienia z Rosją - pisze Reuters, powołując się na jednego z ukraińskich negocjatorów.
Źródło: Dziennik
Rosja zaczyna wycofywać się na północy. "Nowa strategia"
Rosja zaczęła wycofywać część sił spod Kijowa - podała we wtorek telewizja CNN, powołując się na
źródła w amerykańskim wywiadzie. Waszyngton ocenia, że jest to oznaka zmiany szerszej strategii
Rosji.
Źródło: Defence24
Japonia uderza w Rosję. Wstrzymuje eksport dóbr luksusowych
Japonia wprowadza od 5 kwietnia zakaz eksportu do Rosji dóbr luksusowych, w tym samochodów
premium i biżuterii - poinformował we wtorek japoński rząd. Jest to kolejna decyzja o rozszerzeniu
sankcji ekonomicznych za inwazję na Ukrainę.
Źródło: Businessinsider
Węgry: odwołano spotkanie ministrów obrony V4. Z powodu stosunku Węgier do rosyjskiej inwazji
Minister obrony Węgier Tibor Benkoe poinformował we wtorek, że odwołano spotkanie szefów
resortów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej, które miało się odbyć w tym kraju. Ministrowie z
Polski i Czech ogłosili wcześniej, że nie wezmą w nim udziału z powodu stosunku Węgier do rosyjskiej
inwazji na Ukrainę - pisze AFP.
Źródło: Polsat News
Plan podatkowy Bidena. Musk może zapłacić nawet 50 mld dolarów podatku
Prezydent USA Joe Biden chce zreformować system poprzez wprowadzenie minimalnego podatku od
miliarderów, który ogłosił w poniedziałek 28 marca jako część propozycji budżetu na kolejny rok
fiskalny. Zgodnie z tym planem amerykańskie gospodarstwa domowe o wartości ponad 100 milionów
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dolarów płaciłyby 20 proc. stawkę podatkową nie tylko od dochodów, ale także od niezrealizowanych
zysków związanych z płynnymi aktywami, takimi jak akcje i obligacje.
Źródło: Forsal
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