
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Bruksela. Polskie problemy z funduszami unijnymi

Polska nadal nie przedstawiła Brukseli zasad monitorowania Karty Praw Podstawowych, co potrzebne
jest do wypłat funduszy spójności. Główne trudności dotyczyły LGBT+. Ale w razie eskalacji  mogą
pojawić się pytania o sądy. 

Komentarz Lewicy:

Polska otrzymała już 84% płatności z UE w ramach polityki spójności na lata 2014 - 2020. Na nasz kraj
czeka jeszcze z tej puli  12,8 mld euro.  Wszystko wskazuje jednak na to, iż rząd PiS  jak i  Komisja
Europejska idą na zwarcie. 

Tak jak pisaliśmy Dymisja Konrada Szymańskiego oznacza zaostrzenie  kursu rządu względem Unii
Europejskiej.  Wczoraj  dowiedzieliśmy się o problemach związanych z  funduszami spójności,  a  jak
ćwierkają analitycy będący blisko sprawy, już niedługo możemy się dowiedzieć, iż kwestia wyboru
technologii jądrowej dla Polski również jest areną konfliktu rządu z Komisją Europejską.
 
Lewica zrobi wszystko, aby te pieniądze nie przepadły. W przyszłym tygodniu delegacja Lewicy spotka
się w Brukseli z unijnymi komisarzami. Będziemy rozmawiać o miliardach, które należą się Polkom i
Polakom. Zrobimy wszystko, by nie przepadły, mimo, że PiS chce z tych pieniędzy zrezygnować. 

Bez  pieniędzy  z  UE  załamie się  dotychczasowy model  inwestycji  publicznych,  które  bez  środków
unijnych po prostu się w wielu miejscach zatrzymają. Oczywiście przełoży się to na spadek realnych
dochodów, wzrost bezrobocia, a także stabilność polskiej gospodarki.  

Poza utratą pieniędzy nasilą  się  kłopoty z  wartością złotego,  o czym pisaliśmy w briefie z dnia  7
października 2022 r. Bez pieniędzy z UE Polsce grozi recesja, tylko w 2023 r. te pieniądze zapewnią
naszemu krajowi wzrost na poziomie 2 procent PKB. PiS zapomina też, że projekt Baltic Pipe, którym
tak lubią się chwalić nie powstałby, gdyby nie pieniądze z Unii Europejskiej. 

UE dofinansowała 296 tysięcy inwestycji w całej Polsce, na kwotę ponad 1 bilion 200 mld złotych. To
jest kwota, która spowodowała cywilizacyjny skok w ostatnich latach. Działania rządu prowadzą do
tego, żeby następnego skoku w Polsce nie było.
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Delagacja Nowej Lewicy w Brukseli 

Delegacja parlamentarzystów Lewicy w przyszłym tygodniu pojedzie do Brukseli, gdzie spotka się z
unijnymi komisarzami ws. pieniędzy dla Polski.  Będziemy rozmawiać z przedstawicielami unijnych
władz o warunkach niezbędnych do tego, by Polska nie utraciła unijnych środków. 

Prezydium  Nowej  Lewicy  ma  zaplanowane  spotkania  z  komisarzami  zajmującymi  się  m.  in.
funduszami regionalnymi i praworządnością. Jedziemy do Brukseli, żeby rozmawiać z komisarzami i
dowiedzieć się jak jest naprawdę, bo jak się okazuje polski rząd oszukuje ludzi. Mówi, że wypełnił
kamienie milowe, że zrealizował wszystkie punkty mapy drogowe dochodzenia do pieniędzy. Tyle, że
pieniędzy jak nie było, tak nie ma. 

Delegacja ma zaplanowane spotkania z komisarz Elisą Ferreirą, która jest odpowiedzialna za politykę i
fundusze  regionalne,  komisarzem  ds.  zatrudnienia  Nicholasem  Schmitem,  wiceprzewodniczącą
Komisji  Europejskiej  Dubravką Suicą,  która odpowiada za kwestie praworządności  i  demokracji,  a
także z komisarzem ds. zarządzania kryzysowego Janezem Lenarcicem. 

Ponadto delegacja Lewicy ma się spotkać z wiceszefową Parlamentu Europejskiego Katariną Barley,
która odpowiada za kwestie praworządności. 

Prosiliśmy  też  o  spotkanie  komisarza  ds.  rolnictwa  Janusza  Wojciechowskiego,  czyli  jedynego
komisarza z Polski, ale nam odmówił. 

UNIA EUROPEJSKA

KE zatwierdziła polski program rekompensat. 10 mld euro dla przedsiębiorstw energochłonnych
"Zgodnie  z  unijnymi  zasadami  pomocy  państwa  Komisja  Europejska  zatwierdziła  polski  program
częściowo  rekompensujący  przedsiębiorstwom  energochłonnym  wyższe  ceny  energii  elektrycznej
wynikające z kosztów pośrednich emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
(ETS)" - poinformowała KE w opublikowanym komunikacie. 

Źródło: Money.pl

UE podjęła decyzję ws. sankcji na Iran i szkolenia ukraińskich żołnierzy

Zakończyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej w
Luksemburgu.  Ministrowie  wyrazili  zgodę  na  nałożenie  sankcji  na  Iran  oraz  na  rozpoczęcie  misji
szkoleniowej dla ukraińskich żołnierzy.

Źródło: Euractive.pl

W UE będzie misja szkoleniowa dla ukraińskich żołnierzy. Węgry jako jedyne się wstrzymały

Węgry jako jedyne nie poparły inicjatywy utworzenia misji szkoleniowej dla ukraińskich żołnierzy. -
Nie uczestniczymy w niej, nie wysyłamy trenerów, nie partycypujemy w kosztach operacji - przekazał 
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minister  spraw  zagranicznych  Węgier.  Jak  powiedział,  jego  kraj  skorzystał  z  "konstruktywnego
wstrzymania się od głosu". 

Źródło: Gazeta.pl

KRAJ

Pierwszy raz taka sytuacja. Inflacja bazowa jest już dwucyfrowa

We wrześniu 2022 r. inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 10,7 proc. rok do
roku. To więcej niż w rekordowym do tej pory sierpniu, gdy wyniosła 9,9 proc. To też pierwszy raz,
gdy  odnotowano  dwucyfrową  inflację  bazową.  Wcześniej  podany  wskaźnik  inflacji  CPI  w
analizowanym okresie wyniósł 17,2 proc. rok do roku. 

Źródło: Money.pl

Wejherowo. Spalał odpady, by ogrzać dom. Mówił, że prezes PiS na to pozwolił

Strażnicy  miejscy  z  Wejherowa  zostali  wezwani  na  ul.  Strzelecką.  Z  komina  jednego  z  domów
wydobywał się czarny gęsty dym. Okazało się, że mieszkający tam 34-latek spalał w "kozie" odpady.
Jak przyznał strażnikom "prezes pozwolił palić wszystkim".

Źródło: Polsat News

Spotkanie z Maciejem Wąsikiem bez przełomu. Będzie protest? Jankowski: Zawiązał się komitet

- To już stało się faktem. Zarząd główny zatwierdził rekomendację prezydium w tej sprawie - mówił
cytowany  przez  portal  infosecurity24.pl  Sławomir  Koniuszy  z  NSZZ  Policjantów.  Później  do  tych
doniesień  odniósł  się  szef  zarządu  głównego  związku.  Jak  przyznał,  zawiązał  się  komitet
protestacyjny, ale decyzji o samym proteście jeszcze nie ma.

Źródło: Gazeta.pl

30  legalnych  sędziów  SN  odmawia  orzekania  z  neo-sędziami:  Chcemy  wiernie  służyć
Rzeczpospolitej

Oświadczenie 30 sędziów SN to mocny głos skierowany do wszystkich sędziów w Polsce. Sędziowie
SN pokazują, że należy wykonywać wyroki TSUE i ETPCz oraz historyczną uchwałę pełnego składu SN,
w których podważono neo-KRS i nominowanych przez nią neo-sędziów. 

Źródło: OKO.press

Gigantyczny rachunek za obniżenie cen energii. Kwota powala

Około 100 mld zł wyniesie całościowy "rachunek" za ograniczenie cen energii – szacuje Piotr Kalisz,
główny ekonomista Citi Bank Handlowy. W skład tych kosztów wchodzi m. in. przedłużenie tarczy, 
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mrożenie cen prądu, dodatek węglowy, limit podwyżek cen ciepła, limit cen prądu. 

Źródło: Money.pl

Walka  o  polski  atom.  Trwają  ostatnie  ustalenia,  ale  wiadomo  już,  kto  zgarnie  nadmorską
lokalizację

Wybór technologii dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce rząd miał ogłosić w tym tygodniu, ale
uzgodnienia  przeciągają  się  i  na  decyzję  będziemy  musieli  poczekać  co  najmniej  do  przyszłego
tygodnia — ustalił Business Insider Polska. Z naszych informacji wynika, że jest już pewne, która firma
postawi "atomówkę" na Pomorzu. Nie oznacza to jednak, że pozostali  konkurenci muszą odejść z
kwitkiem. 

Źródło: Businessinsider

Dramatyczny  raport  o  ubóstwie  w  Polsce.  "Najbardziej  prawdopodobny  jest  scenariusz
pesymistyczny"

7 października został opublikowany najnowszy raport na temat ubóstwa w Polsce — "Poverty Watch
2022".  Zdaniem  Ryszarda  Szarfenberga  z  Polskiego  Komitetu  Europejskiej  Sieci  Przeciwdziałania
Ubóstwu "możemy przyzwyczajać się  do mówienia,  że  bieda w Polsce  ma twarz osoby starszej  i
niepełnosprawnej".  Ekspert  pytany o perspektywy na najbliższe  lata  powiedział,  że  jego zdaniem
najbardziej prawdopodobny jest scenariusz pesymistyczny, który zakłada wzrost ubóstwa o więcej niż
2 punkty procentowe. Uprawdopodobnia go galopująca inflacja. 

Źródło: Onet.pl

Koszyk zakupowy Andrzeja Dudy dwa razy droższy niż 7 lat temu

Prezydent Andrzej Duda za zakupy zrobione podczas kampanii prezydenckiej w 2015 r. zapłacił 37,02
zł. W październiku 2022 r. niemal te same produkty kosztowały już ponad dwa razy więcej. 

Źródło: Bankier.pl

ZUS rezygnuje z miliardów. Rynek pracy ratuje sytuację

Budżet zaoszczędzi dzięki niższej, niż zakładano, dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

Chiny biją na alarm. Nachodzi "sztorm", który dotknie także Polskę

Chiny w perspektywie najbliższych lat muszą przyszykować się na "niebezpieczne sztormy" - ostrzegł
na XX zjeździe Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping. Przywódca Państwa Środka nie krył obaw, że to,
co  obecnie  dzieje  się  w  globalnej  gospodarce,  jest  dużym  problemem  dla  jego  kraju.  Tak
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jednoznaczny sygnał  z  "fabryki  świata"  oznacza kolejne kłopoty  także dla  Polski.  Nikt  już  nie  ma
złudzeń, że nadchodzący rok będzie dla nas jednym z trudniejszych od bardzo długiego czasu. 

Źródło: Money.pl

Ukraińcy rozmawiają z Amerykanami o odwiertach. Tamtejsze zasoby gazu mogą uratować Europę

Państwowy ukraiński dostawca energii Nafthgaz ma prowadzić rozmowy z amerykańskimi firmami
wiertniczymi  w sprawie  pompowania  gazu ze  swoich ogromnych niewykorzystanych zasobów do
Europy — podaje "The Telegraph". Dla unijnych krajów byłaby to świetna wiadomość w kontekście
blokady dostaw z Rosji. 

Źródło: Businessinsider

Polska kupiła ponad połowę terminali do Starlinka działających w Ukrainie

Po  ponad  siedmiu  miesiącach  wojny  trudno  przecenić  znaczenie  stworzonych  przez  firmę  Elona
Muska  terminali  Starlink  w  Ukrainie  -  ocenia  portal  CNN.  Urządzenia  umożliwiają  korzystanie  z
internetu wojsku i cywilom, a z ponad 20 tys. działających na Ukrainie terminali 11,7 tys. zakupiła
Polska.

Źródło: Wirtualnemedia.pl

Kryzys energetyczny. Niemcy przedłużą działanie wszystkich elektrowni jądrowych

"Zostaną  stworzone  podstawy  prawne  umożliwiające  działanie  elektrowni  jądrowych  Isar  2,
Neckarwestheim 2 i Emsland po 31 grudnia 2022 r. do 15 kwietnia 2023 r." – powiedział Scholz w
oświadczeniu. 

Źródło: Businessinsider

Robert Lewandowski znowu z nagrodą imienia Gerda Muellera

Robert Lewandowski  nie otrzymał Złotej  Piłki.  Dla polskiego napastnika przewidziano jednak inne
wyróżnienie. Kapitan reprezentacji Polski odebrał nagrodę im. Gerda Muellera. Wręczyły mu ją żona i
córka zmarłej legendy niemieckiego futbolu. 

Źródło: Onet.pl
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