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Wiceszefowa KE Vera Jourova: Ustawa o Sądzie Najwyższym nie wypełnia kamieni milowych KPO
Przyjęta w Polsce ustawa o Sądzie Najwyższym nie wypełnia warunków tzw. kamieni milowych w
Krajowym Planie Odbudowy – powiedziała w czwartek wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera
Jourova. Nie wiadomo jednak, czy polityk mówiła w imieniu całej KE, a może jedynie własnym.
Komentarz Lewicy:
Z Brukseli płyną do Polski złe i smutne informacje. Komisja Europejska ma wątpliwości i nie chce
zaakceptować zgniłego porozumienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej. W Koninie, pierwszym
przystanku lewicowej trasy Bezpieczna Rodzina, Lewica zapowiedziała, że ponowi swoją ustawę o
likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Złożymy ją do laski marszałkowskiej i będziemy namawiali PiS, by
zamknął tę sprawę jak najszybciej. Można to zrobić już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, które
jest w przyszłym tygodniu.
Lewica od samego początku przestrzegała, że żadne sztuczki nie pomogą. Udawanie, że się likwiduje
Izbę Dyscyplinarną nie jest jej likwidacją. Lewica ponad rok temu jak lew walczyła, żeby pieniądze z
Unii Europejskiej trafiły do Polski. Dziś PiS te pieniądze blokuje.
Głupi upór PiS-u i to, że daje się szantażować Ziobrze, który w ten sposób wzmacnia swoją pozycję
polityczną sprawia, że te pieniądze nie trafiają do Polski. A one są potrzebne tu i teraz. natychmiast.
bez nich czeka nas jeszcze większa drożyzna, jeszcze wyższe raty kredytów i w końcu bark rozwoju.
Jak sprawić, żeby pieniądze do Polski trafiły? Wystarczy wziąć ustawę Lewicy dotyczącą likwidacji Izby
Dyscyplinarnej, przegłosować i zamknąć sprawę likwidując ten organ raz na zawsze. A co za tym idzie
przyjąć pieniądze z Funduszu Odbudowy. Dać szansę polskim rodzinom na to, żeby mogły swobodnie
się rozwijać. Żebyśmy mogli na poważnie walczyć z drożyzną i mieli narzędzia do tego, żeby
powstrzymać inflację. A inwestycje, żeby służyły gospodarce. Polska rodzina zasługuje na to, żebyśmy
te pieniądze z Funduszu Odbudowy przyjęli. Dość szamotaniny. Te pieniądze się Polkom i Polakom
należą. Trzeba tylko po nie sięgnąć.
Od lipca zmienia się wynagrodzenie. Sprawdź, czy zyskasz czy stracisz
Co ciekawe, na zmianach Sobonia wcale najbardziej nie skorzystają ci, którzy zarabiają najmniej - o
czym już pisaliśmy w INNPoland.pl. Zarabiający 18 000 zł brutto: zysk/strata do stanu obecnego: zysk
639 zł.
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Od 1 lipca rewolucja podatkowa 2.0
Zmiany w PIT będą korzystne, ale przez najbliższe tygodnie pracowników i przedsiębiorców czeka
wielkie zamieszanie.
Komentarz Lewicy:
Polski Ład 2.0 to tak naprawdę przyznanie się rządu do porażki we wprowadzaniu jego flagowego
programu podatkowego, a wchodzące dzisiaj w życie zmiany to właściwie likwidacja pierwotnej
wersji Polskiego Ładu.
Drogi Ład miał wszystkim ulżyć i zrewolucjonizować nasz system podatkowy. Wiemy, że stał się
wielkim bałaganem. Od samego początku Lewica zwracała uwagę, że Polski Ład wprowadzi
gigantyczny chaos w podatkach. Teraz rząd musi podejmować nadzwyczajne kroki, by choć trochę z
tego bałaganu się wycofać. Obniżenie podatku z 17% do 12% to przyznanie się do błędu. Nie można
zapominać, że wprowadzona 9% stawka zdrowotna, była zwyczajnym podniesieniem podatku. Teraz
rząd próbuje zmniejszyć podatek z 26% na 21%. Bo 12% podatku PIT plus 9% składki zdrowotnej, daje
nam 21% podatku od wynagrodzenia.
Likwidacja ulgi dla klasy średniej, to jedyne możliwe wyjście. To ulga, której nikt nie rozumiał i nikt nie
potrafił jej obliczyć. Nawet sam minister finansów nie rozumiał tego skomplikowanego wzoru. Zresztą
warto przypomnieć, że minister finansów podał się do dymisji, bo PiS szukał kozła ofiarnego porażki
Polskiego Ładu.
Przywrócenie samodzielnym rodzicom prawa do rozliczania się ze swoimi dziećmi było oczywistością.
To żadna łaska rządu. Zabranie tej możliwości było po ludzku podłe, o czym Lewica mówiła od
samego początku. Właśnie dlatego walczyliśmy o jej przywrócenie.
Poczekać trzeba chociażby na propozycje rekompensaty dla samorządów. Bo obniżenie stawki PIT, to
kolejne uszczuplenie wpływów do lokalnych kas i to w chwili ogromnej inflacji, czy wyzwań
związanych z pomocą uchodźcom. Przypominam też, że recepta Nowej Lewicy na gospodarczy sukces
Polski zaprezentowana na konwencji gospodarczej zakłada: 15% VAT, progresywny CIT i PIT,
minimum 6 miesięcy na dostosowanie się do zmian podatkowych, odzyskanie przez Polskę unijnych
funduszy, walkę z drożyzną, odpolitycznienie gospodarki oraz koniec z umowami śmieciowymi.
UNIA EUROPEJSKA
Co z propozycją zawieszenia płacenia składki do UE? KPRM odpowiada Brejzie
21 kwietnia sekretarz stanu w KPRM, polityk Solidarnej Polski Michał Wójcik, zapowiedział, że "w
czasie najbliższego posiedzenia Rady Ministrów zaproponuje zawieszenie składki płaconej przez
Polskę do Unii Europejskiej". Z odpowiedzi, jaką uzyskał z KPRM senator PO, Krzysztof Brejza, wynika
jednak, że "obecnie w ramach rządu nie toczą się prace" nad taką propozycją.
Źródło: rp.pl
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Roaming w Unii. Nowe rozporządzenie i nowe przepisy
Nowe rozporządzenie w sprawie roamingu weszło w życie na terenie całej Unii Europejskiej. Do 2032
roku przedłużona została możliwość korzystania z telefonu za granicą tak jak we własnym kraju,
dzięki czemu podróżni w Unii mogą dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i korzystać z internetu
bez dodatkowych opłat - podała Komisja Europejska.
Źródło: TVN 24
Komisarz UE: Wspieramy bardziej zieloną Polskę. Prawie 22 mld euro zostanie skierowane na
gospodarkę niskoemisyjną
Rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała jasno, że Europa musi osiągnąć niezależność energetyczną i nie
polegać na paliwach kopalnych. Wspieramy bardziej zieloną Polskę. Prawie 22 mld euro zostanie
skierowane na gospodarkę niskoemisyjną - powiedziała w czwartek w Warszawie unijna komisarz
Elisa Ferreira.
Źródło: Forsal
KRAJ
Upały w Polsce. Oblężone szpitalne izby przyjęć
Na skutek upałów w Polsce nawet o 30 proc. wzrosła liczba wyjazdów do osób, które nie radzą sobie
z wysoką temperaturą - alarmują lekarze. Pacjenci przewożeni są na izby przyjęć. Ich pobyt w
szpitalach trwa zazwyczaj do kilkunastu godzin. Są to osoby, które potrzebują odpoczynku,
schłodzenia i szybkiego nawodnienia: podania kroplówki i elektrolitów.
Źródło: Polsat News
Krystyna Pawłowicz do Zbigniewa Ziobry: "Szczuje pan na mnie". Poszło o oświadczenie majątkowe
- Jestem zwolennikiem jawności oświadczeń majątkowych. [...] Każdemu doradzam, aby ujawniał
oświadczenia majątkowe w takim zakresie, w jakim stanowi to prawo. To dotyczy również sędziów
Trybunału Konstytucyjnego - powiedział podczas konferencji prasowej Zbigniew Ziobro. Minister
Sprawiedliwości nie musiał czekać długo na odpowiedź Krystyny Pawłowicz.
Źródło: Gazeta.pl
Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE-CRP przedłużone do końca lipca
Premier Mateusz Morawiecki do końca lipca przedłużył obowiązywanie w kraju stopni alarmowych
BRAVO i CHARLIE–CRP - podało w czwartek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Stopień BRAVO dotyczy zagrożenia terroryzmem, a CHARLIE-CRP - cyberterroryzmem.
Źródło: Polsat News
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Koks jedzie przez Polskę do Rosji, mimo wojny w Ukrainie. Całkowicie legalnie
Wydobywany w Czechach koks, pomimo trwającej w Ukrainie wojny, za pośrednictwem polskiej
spółki i przez nasze terytorium szerokim strumieniem płynie do Rosji. Onet ma kopie dokumentów
świadczących o tym, że odbiorcą surowca jest firma należąca do dwójki oligarchów. Jak się okazuje:
zupełnie legalnie.
Źródło: Onet.pl
Lotos idzie w ślady Orlenu. W lipcu i sierpniu litr paliwa z 30-groszowym rabatem
Od piątku 1 lipca do końca sierpnia na stacjach Lotosu będzie obowiązywała ogólnopolska promocja,
która upoważnia do zakupu do 150 l paliwa w miesiącu z 30-groszowym rabatem na każdy litr poinformowała w czwartek spółka paliwowa.
Źródło: Bankier.pl
Rehabilitacja twórców Polskiego Ładu. Sarnowski w zarządzie KUKE
Jan Sarnowski, były wiceminister finansów zdymisjonowany w lutym za Polski Ład, został członkiem
zarządu KUKE. W ubiegłym tygodniu do rządu powrócił z kolei były minister finansów Tadeusz
Kościński.
Źródło: Businessinsider
To on zastąpi Przyłębską w Trybunale Konstytucyjnym? Znamy szczegóły majątku nowego sędziego
Bogdan Święczkowski od kilku miesięcy jest sędzią w Trybunale Konstytucyjnym. Były prokurator
krajowy jest typowany na następcę Julii Przyłębskiej obecnej szefowej TK. I choć wystąpił o utajnienie
swojego oświadczenia majątkowego, Faktowi udało się dotrzeć do tego dokumentu. W skład jego
majątku wchodzą gigantyczne oszczędności, wielki dom oraz sauna i wanna ogrodowa.
Źródło: Fakt
Ceny mieszkań w Polsce. Dwucyfrowe wzrosty w dużych miastach, lider na Pomorzu
Ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym w sześciu dużych miastach w Polsce wzrosły o 17,2
procent w skali roku - wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego za pierwszy
kwartał 2022 roku. Ceny na rynku wtórnym poszły w górę o 12,6 procent. Liderem wzrostów na
rynku pierwotnym była Gdynia.
Źródło: TVN 24 BiS
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Orlen ma wyliczone efekty ekonomiczne fuzji z Lotosem, ale ich nie poda
Rozchwianie rynków energetycznych, niestabilne otoczenie makroekonomiczne czy ryzyko rynkowe
związane z wojną w Ukrainie – to powody, dla których firma nie ujawnia wyliczeń.
Źródło: rp.pl
ZAGRANICA
Szwecja i Finlandia w NATO. Sekretarz generalny podał datę i skomentował groźby Putina
We wtorek nastąpi podpisanie protokołów akcesyjnych Szwecji i Finlandii - poinformował sekretarz
generalny NATO Jens Stoltenberg. Po zakończeniu przyspieszonej procedury ratyfikacji tych
dokumentów we wszystkich państwach członkowskich dwa nordyckie kraje wejdą do Sojuszu
Północnoatlantyckiego. Będzie on wtedy liczył 32 członków. Na zakończonym właśnie szczycie NATO
w hiszpańskiej stolicy przywódcy zgodzili się na zaproszenie Szwecji i Finlandii do Sojuszu.
Źródło: Gazeta.pl
Erdogan: Jeśli Szwecja i Finlandia nie wywiążą się ze zobowiązań, nie zgodzimy się na ich akcesję do
NATO
Jeżeli Szwecja i Finlandia nie wywiążą się z zobowiązań zapisanych w ich porozumieniu z Turcją
dotyczącym akcesji do NATO, wniosek ratyfikacyjny nie zostanie przesłany do tureckiego parlamentu
- ostrzegł a czwartek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.
Źródło: Forsal
Wojna w Ukrainie. Negocjacje w sprawie tranzytu do Kaliningradu. Reuters: Niemcy szukają
kompromisu
Kraje Unii Europejskiej szukają możliwości kompromisu z Rosją w sprawie tranzytu przez państwa UE
towarów do Kaliningradu - informuje Reuters. Niemcy obawiają się eskalacji konfliktu. - Istnieje wiele
możliwości reakcji na restrykcje i wrogie wobec nas działania - powiedział Dmitrij Miedwiediew,
zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji.
Źródło: Polsat News
Biden zabiera głos w sprawie wyroku Sądu Najwyższego USA dotyczącego aborcji
Prezydent Joe Biden nazwał decyzję Sądu Najwyższego o odrzuceniu ustawy Roe v. Wade
"destabilizującą" i powiedział, że Kongres musi działać, aby skodyfikować prawo do aborcji.
Źródło: Onet.pl
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Lloyd Austin potwierdza ogromną pomoc wojskową dla Ukrainy
Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden na szczycie NATO przekazał informacje o ogromnym
wsparciu sprzętowym dla Ukrainy, które zadelkarowało 50 państw:
•ok. 140 tysięcy systemów przeciwpancernych
•Ponad 600 czołgów(Może tu chodzić o czołgi i pojazdy opancerzone łącznie)
•co najmniej 500 systemów artyleryjskich
•zaawansowane MRLS
•ponad 600 tysięcy pocisków
•systemy przeciwokrętowe
•systemy obrony powietrznej.
Źródło: Defence24
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