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Uchwała w sprawie strategicznej współpracy Nowej Lewicy i partii Razem
Rady Krajowe Nowej Lewicy oraz partii Razem podjęły uchwałę o strategicznej współpracy!
Uchwała Rady Krajowej Nowej Lewicy z dnia 2 października 2022 r. w sprawie strategicznej
współpracy Nowej Lewicy i partii Razem
Na podstawie art. 25 ust. I lit. b Statutu Nowej Lewicy Rada Krajowa uchwala, co następuje:
Czas kryzysu obnażył niekompetencję Prawa i Sprawiedliwości. Pogrążony w wewnętrznych walkach
prawicowy rząd skapitulował przed drożyzną, kryzysem energetycznym i biedą coraz częściej grożącą
polskim rodzinom. Zdemolowane sądownictwo wywołało największy w historii konflikt z Unią
Europejską. W wyniku nieodpowiedzialnych działań prawicy Polska traci olbrzymie środki finansowe
na Krajowy Plan Odbudowy. Wiele osób jest nadal jest pogrążonych w żałobie po śmierci bliskich w
czasie pandemii COVID-19. Nieudolna władza, zamiast rozwiązywać problemy Polaków, atakuje
prawa kobiet i pogrąża się w ideologicznych obsesjach.
Ten ciemny rozdział w polskiej historii zbliża się do końca. W najbliższych latach PiS straci władzę. Po
wyborach nasz kraj będzie potrzebował prawdziwych zmian. Polska może stać się nowoczesnym
europejskim państwem dobrobytu - sprawiedliwym społecznie, świeckim, szanującym prawa
człowieka. Tych zmian nie wprowadzą jednak z własnej woli konserwatyści i liberałowie. Gwarantem
prawdziwych zmian jest tylko silna, podmiotowa, niezależna Lewica.
Trzy lata temu Lewica wróciła do parlamentu. Dzięki uczciwej współpracy i szacunku dla
różnorodności połączyliśmy w Koalicyjnym Klubie Poselskim Lewicy różne pokolenia i środowiska
polityczne. Lewicowa lista wywalczyła miejsce dla postępowych poglądów w polskiej polityce. Sukces
wspólnej listy zagwarantował miejsce dla postępowych i prospołecznych poglądów w polskiej
polityce. Budowa mieszkań czynszowych, wyższe płace, prawo kobiet do przerywania ciąży,
prawdziwy rozdział kościoła od państwa - dziś większość Polaków myśli przychylnie o lewicowych
rozwiązaniach i wizji państwa.
1. Rada Krajowa pozytywnie ocenia współpracę z partią Razem w koalicyjnym Klubie Poselskim
Lewicy.
2. Rada Krajowa postanawia, by kontynuować strategiczną współpracę z partią Razem.
3. Rada Krajowa zwołuje na 10 grudnia 2022 r. wspólną konwencję programową Nowej Lewicy i partii
Razem.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Bon na sprzęt AGD
Im mniejsze zużycie energii, tym lepiej dla gospodarki. Domowe wyposażenie, zwłaszcza te starsze
modele, potrafią pożerać ogromne ilości prądu. Ceny prądu idą w górę w sposób astronomiczny.
Dlatego proponujemy bon w wysokości około 2 500 zł na energooszczędny sprzęt AGD. Tak, by każdy
kogo na to nie stać, mógł kupić energooszczędną lodówkę lub inny sprzęt.
Bon AGD działałby na podobnej zasadzie jak bon turystyczny - do wykorzystania jako płatność w
sklepach AGD przy jednoczesnym oddaniu starego sprzętu. Jeśli cena kupowanego sprzętu byłaby
wyższa, kupujący różnicę musiałby pokryć z własnych środków. Bon obejmowałby te rodziny, w
których dochód na osobę nie przekracza 2000 zł (netto) na głowę. To jest ok. 7 mln osób / 2,4 mln
gospodarstw domowych (na podstawie oszacowań dodatku osłonowego).
Koszt takiego programu to 6 mld zł.
UNIA EUROPEJSKA
Jest porozumienie UE ws. cen energii. „Przyniesie ulgę europejskim obywatelom i firmom”
Rada UE ogłosiła porozumienie ws. walki z wysokimi cenami energii elektrycznej. Państwa będą
ograniczały zużycie, nałożą na wytwórców energii ograniczenia przychodów, a na sektor paliw
kopalnych - opłatę solidarnościową. A co z limitem ceny gazu?
Źródło: OKO.press
KE zaleca krajom ostrożność w przyznawaniu wiz Rosjanom. "Zagrożenie dla bezpieczeństwa"
KE zaleca krajom Unii Europejskiej ostrożność w przyznawaniu wiz uciekającym Rosjanom. - Kraje
członkowskie muszą bardzo dogłębnie i rygorystycznie przeprowadzić ocenę pod kątem
bezpieczeństwa - mówiła w piątek komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.
Źródło: Gazeta.pl
Inflacja w strefie euro dobiła do 10%
Galopujące ceny energii napędzają inflację w strefie euro, która pierwszy raz w historii unii walutowej
osiągnęła dwucyfrowy poziom. W kilku krajach eurolandu wzrost cen przekracza 20%.
Źródło: Bankier.pl
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KRAJ
Od 1 października funkcjonuje „rejestr ciąż”
Pacjentki nie będą mogły zakazać lekarzowi wpisania danych lub domagać się usunięcia ich z
systemu, zarówno w przypadku świadczeń publicznych, jak i prywatnych. Jak uzasadnia Ministerstwo
Zdrowia, rejestr usprawni pracę medyków, przyśpieszy obieg dokumentacji a także zmniejszy ryzyko
tego, że ciężarna przyjmie leki niewskazane w ciąży.
Źródło: Euractive.pl
"Wydarzenia". Osoby starsze zmuszone do bolesnych wyborów. Żywność czy leki?
Kryzys inflacyjny spowodował, że osoby starsze często zmuszone są do tego, by mierzyć się z
bolesnymi wyborami. Część z nich musi decydować - żywność czy leki. Statystyki pokazują, że
rezygnują z wykupienia recept. Coraz więcej ludzi korzysta też z jadłodajni i społecznych lodówek.
Źródło: Polsat News
Wakacje kredytowe. Kończy się pierwszy okres ulg w spłacie, czas na kolejne wnioski
Ostatni dzień września to równocześnie koniec kwartału. Dla kredytobiorców, którzy raty kredytu
płacą 1. dnia miesiąca, oznacza to ostatni dzwonek na skorzystanie z wakacji kredytowych w
październiku. W rozmowie z BI Polska ekspert wskazuje, co zrobić z zaoszczędzonymi w ten sposób
pieniędzmi oraz tłumaczy, w jaki sposób rozplanować wakacje kredytowe w 2023 r.
Źródło: Businessinsider
Opłata mocowa. Ogłoszono stawki na przyszły rok
Urząd Regulacji Energetyki ogłosił nowe stawki opłaty mocowej, które będą obowiązywały od 2023 r.
Gospodarstwa domowe zapłacą maksymalnie 13,35 zł netto miesięcznie. Dla pozostałych odbiorców
opłata wyniesie 0,1024 zł za kWh pobraną między godzinami 7 a 22.
Źródło: Money.pl
Konfederacji grozi rozpad. Następca Korwina na wojnie z dawnymi kolegami
Konfederacja spiera się o miejsca na listach wyborczych i pieniądze. Jeden z liderów ugrupowania i
przyszły szef partii KORWiN Sławomir Mentzen jest skonfliktowany z kilkoma liderami Konfederacji.
Grozi, że zatopi projekt, jeśli jego oczekiwania nie zostaną spełnione — wynika z ustaleń Onetu.
Źródło: Onet.pl
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Jacek Sasin szykuje trzy nowe podatki. Uderzą we właścicieli mieszkań
Już od ubiegłego roku rząd przymierza się do wprowadzenia nowych podatków na rynku
nieruchomości. Ostatnio tym zadaniem zajął się resort ministra Jacka Sasina, który zaproponował trzy
daniny. Środki z nowych podatków mają przyczynić się m.in. do likwidacji "mieszkaniowego
ubóstwa". Tymczasem eksperci nie zostawiają na rządowych pomysłach suchej nitki. Według nich
pogorszą one i tak trudną sytuację na rynku nieruchomości, który stał się dla rządu "chłopcem do
bicia".
Źródło: Money.pl
Wielka afera drobiowa. Kurczaki karmiono tłuszczami do produkcji smarów
Podczas potężnej operacji Centralnego Biura Śledczego Policji przeszukano w ubiegłym tygodniu
kilkadziesiąt zakładów produkujących paszę do karmienia drobiu. Śledczy mają dowody, że polskie
kurczaki i kaczki dostawały w pożywieniu oleje techniczne, przeznaczone do produkcji smarów i
biopaliw. Małżeństwo, które techniczne kwasy tłuszczowe sprowadzane z Rosji, Ukrainy i Malezji
sprzedawało producentom pasz jako tłuszcze paszowe, zostało aresztowane.
Źródło: wp.pl
Rewolucja w przychodniach. Jest zarządzenie NFZ
Więcej badań diagnostycznych, konsultacji ze specjalistami, a nawet porady dietetyczne - tak mają
wyglądać polskie przychodnie po wprowadzeniu przygotowanych przez rząd zmian. W czwartek
opublikowane zostało zarządzenie prezesa NFZ, które otworzy drogę do rozpoczęcia rewolucji dla
pacjentów. Nowe przepisy mają wejść w życie już od października
Źródło: Money.pl
Rewolucja w polskim Kościele. Żonaci mężczyźni będą mogli rozpocząć posługę
Biskup kielecki Jan Piotrowski zdecydował o wprowadzeniu diakonatu stałego. Oznacza to, że świeccy
mężczyźni, również żonaci, będą mogli udzielać ślubów, chrztów, czy wygłaszać kazania.
Źródło: Gazeta.pl
Bank Czarneckiego przejęty
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku
należącego do Leszka Czarneckiego. Działalność Getin Noble Banku (bez portfela kredytów
frankowych) zostanie przeniesiona do VeloBanku, czyli wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony
Banków Komercyjnych. To kolejna zła wiadomość dla polskiego biznesmena. Wczoraj Komisja
Nadzoru Finansowego nałożyła na niego 20 mln zł kary.
Źródło: Money.pl
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Rząd rozdaje miliardy z Funduszu Reprywatyzacyjnego państwowym spółkom
Miliardy złotych z Funduszu Reprywatyzacji zamiast na odszkodowania za zabrane mienie trafiły do
państwowych firm.
Źródło: rp.pl
ZAGRANICA
Ambasador Rosji Siergiej Andriejew wezwany do MSZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora Rosji. Siergiej Andriejew ma
usłyszeć polskie stanowisko nieuznające pseudoreferendów w Ukrainie i prób włączenia części
terytorium tego kraju do Rosji.
Źródło: Interia.pl
Putin ogłosił włączenie okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji
W Rosji pojawiły się cztery nowe regiony - powiedział do zgromadzonych na Kremlu Władimir Putin,
ogłaszając aneksję części Ukrainy. Wcześniej podpisał dekrety o uznaniu obwodów chersońskiego i
zaporoskiego za niezależne terytoria. Przytłaczająca większość krajów nie akceptuje tej decyzji i nie
zgadza się na zagarnięcie przez Rosję nowych terytoriów.
Źródło: Polsat News
Ukraina chce do NATO. Politico: Chłodna reakcja administracji Bidena. Deputowani podzieleni
W piątek Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina będzie ubiegać się w trybie przyspieszonym o
członkostwo w NATO. Reakcja amerykańskiej administracji, a także części deputowanych dowodzi
jednak, że przeprowadzenie procesu rozszerzenia paktu może nie być łatwe.
Źródło: Onet.pl
Jens Stoltenberg: NATO nie jest częścią tego konfliktu, ale zapewniamy Ukrainie wsparcie
- Te referenda zostały narzucone Ukrainie. To całkowite naruszenie prawa międzynarodowego. Kraje
NATO nie uznają tych terytoriów jako należących do Rosji - powiedział w piątek sekretarz generalny
NATO Jens Stoltenberg, odnosząc się do włączenia okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji,
ogłoszonego przez Władimira Putina.
Źródło: Polsat News
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Gazprom przestał dostarczać gaz do Włoch
Od soboty nie ma dostaw gazu z Rosji do Włoch - ogłosił włoski koncern ENI, jego odbiorca. Jak
wyjaśniła ta wielka firma energetyczna, rosyjski Gazprom zawiadomił ją o tym, że nie jest w stanie
zrealizować dostaw gazu do Włoch z powodu wstrzymania jego tranzytu przez Austrię.
Źródło: Forsal
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