
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Porozumienie PiS i Solidarnej Polski w sprawie przyszłości Izby Dyscyplinarnej

W środę wieczorem podczas  zebrania  członków PiS  ustalono co  w najbliższym  czasie  czeka Izbę
Dyscyplinarną. Jednocześnie porozumienie z Solidarną Polską określa również działania koalicji co do
prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. 

Komisja Europejska jest gotowa do odblokowania KPO. Nie będzie czekać na uchwalenie ustawy o
SN

Rzeczniczka  KE przekazała,  że  negocjacje  z  polskim rządem dotyczące  ostatecznego kształtu  KPO
dobiegają już końca. Strona Polska musi tylko potwierdzić tzw. kamienie milowe zobowiązujące m.in.
do likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Oznacza to, że pieniądze mogą popłynąć jeszcze przed uchwaleniem
ustawy prezydenta 

Komentarz Lewicy:

Problem  pieniędzy  z  UE  to  problem  PiS-u,  który  sam  sobie  ten  problem  zafundował  i  psim
obowiązkiem tej  partii  jest  go  rozwiązać.  To  obecny  rząd  doprowadził  do  tego,  że  nie  ma tych
pieniędzy.  Pieniędzy,  za  którymi  Lewica  głosowała,  za  co  otrzymałem  osobiście  straszne  cięgi,
zwłaszcza od Platformy Obywatelskiej, która za środkami z KPO nie głosowała. 

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.

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. 

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.
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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.
Mechanizm praworządności pozwala Komisji Europejskiej zawiesić wypłaty z budżetu UE dla krajów,
które  mają  problemy  z  praworządnością,  o  ile  problemy  te  wpływają  na  należyte  zarządzanie
unijnymi środkami. 

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. 

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.

- 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.
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Szef  rządu przystał  na propozycję Lewicy i  znalazły  się  one w Krajowym Planie Odbudowy, który
został wysłany do Komisji Europejskiej. 

UNIA EUROPEJSKA

KE potwierdziła rządowi, że przyjęcie ustawy o zmianach w SN gwarantuje odblokowanie KPO

Komisja Europejska jest usatysfakcjonowana wynikiem rozmów z Polską na temat KPO i ustalonych w
jego ramach zobowiązań i celów - przekazała reporterce Polsat News Dorocie Bawołek rzeczniczka KE
Veerle Nuyts. Jak dodała, Bruksela czeka na ich ostateczne potwierdzenie przez Warszawę i wówczas
odblokuje 36 mld dla Polski.

Źródło: Polsat News

Groźba wojny handlowej między Unią a Wielką Brytanią. Powrót do twardego brexitu?

Rząd Borisa Johnsona zasugerował możliwość unieważnienia zobowiązań w zakresie handlu z Irlandią
Północną. Jak przekonują jego przedstawiciele, wynegocjowany i podpisany przez Wielką Brytanię i
Unię protokół nie jest skuteczny. Problem w tym, że jeśli Londyn go unieważni, narazi się na twardą
odpowiedź z Brukseli, z zawieszeniem umowy handlowej włącznie. 

Źródło: Money.pl

KE zaostrzy przepisy regulujące świadczenie usług finansowych online

Komisja  Europejska  przyjęła  dziś  wniosek  ws.  zmiany  przepisów,  dotyczących  sprzedaży  usług
finansowych  na  odległość,  której  celem  jest  wzmocnienie  praw  konsumentów  i  ułatwienie
transgranicznego świadczenia usług finansowych na jednolitym rynku, poinformowała Komisja. 

Źródło: Forsal

KRAJ

Wzrost rat i nadpłata kredytu. UOKiK bierze pod lupę banki

UOKiK  wszczął  postępowania  wyjaśniające  wobec  17  banków.  Urząd  sprawdza,  czy  i  jak  banki
rozliczają  się  z  konsumentami,  którzy  przed  terminem  spłacą  w  całości  lub  nadpłacą  kredyt
hipoteczny. 

Źródło: Businessinsider

PO organizuje "campus Tuska". Konkurencja dla Trzaskowskiego?

Młodzi posłowie i partyjna młodzieżówka PO latem organizują specjalny cykl spotkań. Nad projektem
czuwa osobiście Radosław Sikorski, a inicjatywę wspiera Donald Tusk — wynika z informacji Onetu. W
partii  pojawiły  się  głosy,  że  to  konkurencja  dla  Rafała  Trzaskowskiego,  który  w  sierpniu  znowu
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zwołuje młodzież na swój "Campus Polska Przyszłości". Krążą również informacje o zgrzytach na linii
Tusk-Trzaskowski. 

Źródło: Onet.pl

Pracownicy się nie bali i wywalczyli podwyżki w Polregio, jest wstępne porozumienie

Prezes Polregio Artur Martyniuk przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że wypracowano
wstępne porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników.

Źródło: Donald.pl

Rząd zapowiada rewolucję na rynku drewna. Będzie surowcem strategicznym. "Import z Rosji 
stanął"

-  Import  z  Rosji  i  Białorusi  drewna oraz  jego półfabrykatów kompletnie  stanął.  Ukraina,  głównie
zachodnia,  dostarcza  nam może  25  proc.  tego  co  przed  wojną  -  wyjaśnia  dyrektor  Polskiej  Izby
Gospodarczej  Przemysłu  Drzewnego  Rafał  Szefler.  Waldemar  Buda,  minister  rozwoju,  zapowiada
reakcję rządu.

Źródło: gazeta.pl

Średnia płaca przebiła kolejną granicę. GUS podał najnowsze dane

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2022 r.  po raz pierwszy przekroczyło 6 tys.  zł  i
wyniosło 6 tys. 235 zł brutto — podał w środę Główny Urząd Statystyczny. 

Źródło: Businessinsider

Polityk PiS przyjął nienależne mu pieniądze. "Nie znał przepisów". Sprawę bada prokuratura

Marek Surmacz z PiS przyjął pieniądze przysługujące mu ze względu na staż pracy. Okazało się jednak,
że w związku z dyscyplinarnym zwolnieniem z policji lata, które spędził na służbie, nie są do niego
wliczane. Teraz twierdzi, że "jest ofiarą represji komunistów". 

Źródło: gazeta.pl

Rekordowa podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców

Nawet  milion  mikroprzedsiębiorców  ma  od  początku  przyszłego  roku  płacić  wyższe  składki  na
ubezpieczenie społeczne. 

Źródło: rp.pl
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Banki w Polsce czeka swoista "wojna". Mamy na tym zyskać wszyscy

-  Banki  czeka  wojna,  pewien  spór  o  depozyty.  Podnoszenie  oprocentowania  depozytów  już  się
zaczęło i będzie najprawdopodobniej kontynuowane - mówił Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku
Śląskiego. Jego zdaniem działania rządu oraz "retoryczny impuls" ze strony polityków jeszcze bardziej
uświadomi  Polakom, że  należy  szukać  ochrony swojego kapitału  przed bardzo wysoką inflacją  w
naszym kraju.

Źródło: Money.pl

Nowe obligacje dla zwykłego Kowalskiego i apel do banków. "Koledzy, przebudźcie się"

Podczas  Impact'22  premier  Mateusz  Morawiecki  zapowiedział  wprowadzenie  dwóch  nowych
rodzajów  obligacji  oszczędnościowych.  -  Będą  to  między  innymi  nowe  jednoroczne  obligacje  z
oprocentowaniem na poziomie stopy referencyjnej banku centralnego - powiedział Morawiecki. 

Źródło: TVN 24 BiS

ZAGRANICA

Lloyd Austin: jeśli Rosja zaatakuje cele w Polsce, NATO stanie w jej obronie

Jeśli Rosja zdecyduje się na atak na cele w Polsce, NATO stanie w jej obronie jako koalicja - powiedział
w środę w Kongresie amerykański minister obrony Lloyd Austin. Jak dodał, USA mają plany na taką
ewentualność i byłyby gotowe odpowiedzieć.

Źródło: Polsat News

Polska ambasada w Moskwie oblana czerwoną farbą

Budynek przy wejściu do ambasady RP w Rosji został oblany czerwoną farbą. W sieci pojawiło się
nagranie ze zdarzenia. Polskie MSZ potwierdziło, że oblana została tablica z godłem. 

Źródło: Onet.pl

Polska największym pośrednikiem w przekazaniu broni Ukrainie? Mają pomóc stałe bazy wojsk
USA

Po podpisaniu ustawy Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act przez Joe Bidena, Polska może
stać się największym pośrednikiem w przekazywaniu broni ze Stanów Zjednoczonych do Ukrainy.
Mają na to wpływać znajdujące się na terenie naszego kraju stałe bazy USA. 

Źródło: gazeta.pl
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Blokada Szanghaju uderzyła w przemysł. Największy producent aut ogranicza produkcję

Toyota, jeden z największych producentów samochodów, zawiesza od poniedziałku pracę 14 linii w 8
zakładach w Japonii.  Powód? Blokada pandemiczna Szanghaju,  która doprowadziła  do braków w
dostawach półprzewodników kluczowych w produkcji aut.

Źródło: Money.pl

Rosja już Finom niepotrzebna. Tak przywiozą towary z Chin do Europy

Fińska firma Nurminen Logistics musiała  nieco pokombinować,  ale znalazła  trasę,  którą  przerzuci
kontenery z Chin do Europy tak, by ominąć Rosję. Pomogą w tym cztery kraje. 

Źródło: Businessinsider

Rosyjski odwet. Sankcje na 31 firm, wśród nich polska spółka

Rosja  nałożyła  sankcje  na  31  firm  mających  siedziby  w krajach,  które  wcześniej  nałożyły  na  nią
sankcje  za  inwazję  na  Ukrainę  -  poinformowała  Agencja  Reutera.  Wśród  nich  są  między  innymi
niemiecka spółka Gazprom Germania oraz polska spółka EuRoPol GAZ, właściciel polskiego odcinka
gazociągu Jamał-Europa. 

Źródło: TVN 24 BiS

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

6


