
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Duda o KPO: Trzeba przekalkulować, czy bardziej opłaca się negocjować czy wetować KE

To, w jaki sposób będziemy działali w sprawie KPO, powinno zostać rozważone "bardzo na chłodno" -
powiedział  w  poniedziałek  prezydent  Andrzej  Duda.  Jego  zdaniem  w  tej  sprawie  należy  podjąć
działania "najbardziej efektywne" dla Polski. 

Komentarz Lewicy:

Pieniądze z Europejskiego Funduszu Odbudowy zasilają inwestycje wielu państwa Unii Europejskiej.
Sejm  Rzeczpospolitej  Polskiej  wyraża  niepokój  w  związku  z  niewypełnieniem  warunków  wypłaty
środków  unijnych  dla  Polski.  Rząd  dotychczas  nie  wypełnił  zobowiązań  wynikających  z  kamieni
milowych i nie złożył wniosku o wypłatę środków, przez co nadal nie uruchomił 270 mld zł dla Polski.
Dodatkowo kary  za  nieprzestrzeganie  prawa unijnego w wysokości  1  mln euro dziennie  kosztują
wszystkich podatników już ponad 1,3 mld złotych. 

Brak środków unijnych wywoła katastrofalne skutki dla polskiej gospodarki i milionów gospodarstw
domowych. Wskaźnik inwestycji wynosi mniej niż 17% i jest najniższy od 30 lat. Inflacja w przyszłym
roku będzie najwyższa w całej Unii Europejskiej. Realne wynagrodzenia i emerytury spadają, a polskie
społeczeństwo ubożeje. W szczególności pieniędzy zabraknie na transformację energetyczną, np. w
odnawialne źródła energii, na modernizację sieci przesyłowych, czy termomodernizację budynków,
które  stałyby  się  kołem  zamachowym  dla  polskiej  gospodarki,  pozwoliłoby  się  uniezależnić  od
rosyjskich surowców i przybliżyć Polskę do Europy Zachodniej pod względem poziomu życia. Środków
nie  wystarczy  również  na  modernizację  szkół,  wyposażenie  szpitali,  czy  poprawę  poziomu
cyberbezpieczeństwa. 

Wzywamy Radę Ministrów do wypełnienia zobowiązań wpisanych do Krajowego Planu Odbudowy
oraz do podjęcia natychmiastowych prac nad rozwiązaniami legislacyjnymi,  które  doprowadzą do
wypłacenia przysługujących Polsce środków.

Premier Mateusz Morawiecki sam zobowiązał się w sierpniu tego roku do tego, że wniosek o wypłatę
środków z KPO zostanie złożony do końca października 2022 r. Tak się nie stało. 

Pieniądze w ramach Krajowego Planu Odbudowy powinny być w Polsce już od roku. Inne kraje Unii
Europejskiej już korzystają ze środków z Funduszu Odbudowy: do Włoch powędrowało już 45 mld
euro, do Hiszpanii trafiło już 31 mld euro, Francja otrzymała już 12,5 miliarda euro, Grecji wypłacono
już 7,5 mld euro, a Portugalia otrzymała 3,3 mld euro. Polska do tej pory otrzymała jedno wielkie
zero, obecny rząd nie złożył nawet wniosku o wypłatę tych środków. 
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Lewica wzywa rząd Mateusza Morawieckiego do wypełnienia zobowiązań, na które sam się zgodził, w
celu otrzymania środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy/Funduszu Odbudowy. 

UNIA EUROPEJSKA

PiS walczy o pieniądze z KPO. Kolejny kamień milowy trafi pod obrady Sejmu

Ustawa wiatrakowa, która jest jednym z kamieni milowych w sprawie KPO, trafi pod obrady Sejmu
jeszcze  w tym roku.  Zdaniem szefa  MRiT  stanie  się  to  na  najbliższym lub kolejnym posiedzeniu.
"Przyjęliśmy  ten  projekt  przez  Radę  Ministrów.  Słyszałem  również  o  tym,  że  prace  mają  być
zdynamizowane nad tym projektem" - powiedział Waldemar Buda. 

Źródło: Money.pl

Praworządność na Węgrzech. KE klepnie powierzchowne reformy? Szantaż Orbána skuteczny

Komisja Europejska jest gotowa na „pakietową ugodę” z Węgrami w sprawie praworządności.  KE
zatwierdzi węgierskie reformy uzgodnione w ramach mechanizmu warunkowości, a Węgry zdejmą
weta, którymi blokują kluczowe decyzje UE. Jest jedno ale. Czy unijne fundusze popłyną do kraju?  

Źródło: OKO.press

Szynkowski vel Sęk: Będziemy uważnie przyglądać się rozporządzeniu KE ws. limitów cen gazu

Polska będzie się przyglądała projektowi rozporządzenia Komisji  Europejskiej ws. limitu cen gazu i
pilnowała, żeby był on korzystny z naszego punktu widzenia - powiedział minister ds. europejskich
Szymon Szynkowski vel Sęk. 

Źródło: Forsal

KRAJ

Marszałek pozbawia PiS władzy na Śląsku. "Nie zgadzam się z taką polityką"

PiS stracił  władzę na Śląsku.  — Poziom smrodu przekroczył  granicę — komentuje  w rozmowie z
Onetem marszałek  województwa Jakub  Chełstowski,  który  potwierdza,  że  wraz  z  grupą  radnych
opuszcza Prawo i Sprawiedliwość. — Nie ma opcji powrotu. Rezygnuję z członkostwa w PiS. Cztery
lata temu było przejęcie przez PiS władzy przez transfer Wojciecha Kałuży, dzisiaj ja wychodzę —
dodaje stanowczo. 

Źródło: Onet.pl

Nord Stream 2. UOKiK złoży apelację od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UOKiK złoży apelację od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uchylił decyzję ws.
nałożenia kar na Gazprom i pięciu spółek odpowiedzialnych za budowę Nord Stream 2.
Źródło: Polsat News
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Wydatkowy gorset ściska rządzących. Ponad trzy czwarte budżetu jest nie do ruszenia

Rząd wkrótce ma pokazać zmiany w tarczy antyinflacyjnej i plan oszczędności. Przeprowadzenie cięć
w budżecie  może się  jednak okazać  bardzo  trudne,  bo przeszło  75 proc.  wydatków ma sztywny
charakter,  czyli  wynika  z  konkretnych  zapisów  w ustawach.  Dla  zrobienia  oszczędności  w  takich
obszarach konieczne byłyby zmiany przepisów, a tego politycy unikają jak ognia. Dodatkowo z planu
cięć mają być wyłączone: polityka społeczna i armia. Przed wyborami rząd nie zdecyduje się raczej na
wzrost podatków, aby zapewnić kasie państwa ekstra wpływy i zmniejszyć potrzeby pożyczkowe. 

Źródło: Businessinsider

Tomasz Piątek skazany. Wyrok jest, procesu nie było

Jeśli oskarżony/a dwukrotnie nie odbierze wezwania przysłanego na jego adres – uznaje się, że nie
chce uczestniczyć w swojej rozprawie i prowadzi się proces bez niego. 

Źródło: OKO.press

Rząd złożył w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego

Projekt zakłada utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu,
obecna decentralizacja rozwiązań (blisko 2,5 tys. baz danych o wyborcach) generuje liczne problemy
z organizacją wyborów, w związku z uprawnieniami wyborców m.in. do możliwości wyboru miejsca
głosowania. 

Źródło: Onet.pl

Polacy tną wydatki. Na szczycie listy restauracje

Najwięcej respondentów chce ograniczyć wydatki na gastronomię i rozrywkę - wynika z badania firmy
doradczej Deloitte. Konsumenci spodziewają się "pewnego bądź znaczącego wzrostu cen" większość
kategorii produktów, przede wszystkim domowych mediów i żywności. . 

Źródło: TVN 24 BiS

Odwet zamiast kary. Tak ma wyglądać prawo karne na sposób Zbigniewa Ziobro

Eksperci krytykują nowelę prawa karnego Zbigniewa Ziobry. Decyzja w rękach prezydenta. 

Źródło: rp.pl

Nowa afera w polskiej piłce. CBA zatrzymało m.in. byłego sekretarza PZPN, zarzuty są poważne

Jak  poinformował  Szymon  Jadczak  z  WP/SportoweFakty  CBA  zatrzymało  dwóch  ludzi  mocno
związanych  z  polską  piłką.  Na  czarnej  liście  znaleźli  się  Maciej  S.  oraz  Jakub  T.  Pierwszy  z
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wymienionych to m.in.  były  sekretarz  generalny  PZPN,  a obecnie  szef  Kanału  Sportowego.  Drugi
działa nadal w polskiej federacji. 

Źródło: Natemat

Gigant wypowie Polakom umowy na prąd. Co z klientami państwowej spółki?

Kolejna państwowa spółka wypowie klientom umowy. Tym razem PGNiG Obrót Detaliczny, które
wycofuje się ze sprzedaży prądu. Dotychczasowi klienci mają trafić pod skrzydła innych dostawców
energii. To już kolejna państwowa spółka, która postanowiła ograniczyć swoją działalność. 

Źródło: Innpoland

Napastowanie seksualne podczas Memoriału Kaczyńskich

— Rzucał w moim kierunku seksistowskie teksty, ocierał się, by wreszcie zaproponować spędzenie
nocy  w  jego  pokoju  —  tak  w  rozmowie  z  Onetem  zachowanie  prezesa  PZT  Mirosława
Skrzypczyńskiego podczas sierpniowego Memoriału Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w
podwarszawskich Kozerkach relacjonuje Ewa Ciszek, zatrudniona przy obsłudze turnieju.

Źródło: Onet.pl

ZAGRANICA

Mariusz Błaszczak reaguje na propozycję Niemiec ws. Patriotów: Przyjąłem propozycję

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oznajmił, że "z satysfakcją" przyjął propozycję Niemiec
ws. dostarczenia Polsce systemu obrony przeciwlotniczej Patriot. Rząd w Berlinie złożył ją w niedzielę.
"Do ustalenia pozostaje wersja systemu, jak szybko do nas dotrą i  jak długo będą stacjonować" -
poinformował minister.

Źródło: Polsat News

Rosja państwem terrorystycznym? Zdecydowane wezwanie państw NATO

Obradujące w Madrycie Zgromadzenie Parlamentarne NATO przyjęło  w poniedziałek rezolucję,  w
której  wzywa  państwa  członkowskie  Sojuszu  do  "jasnego  ogłoszenia,  że  państwo  rosyjskie  pod
obecnym  reżimem  jest  państwem  terrorystycznym".  Podobną  uchwałę  podjęło  wcześniej
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. 

Źródło: Onet.pl

Spełnia się fatalny plan Putina. Władze Ukrainy pilnie apelują

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rosyjskie ataki rakietowe pozbawiły czasowo prądu ok.
20 mln ludzi. Z kolei szef największej prywatnej firmy energetycznej Ukrainy stwierdził, że Ukraińcy,
którzy mają taką sposobność, powinni być gotowi do opuszczenia kraju przed nadejściem zimy. Tym
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samym nasz wschodni sąsiad stoi u progu klęski humanitarnej - ostrzegają eksperci Ośrodka Studiów
Wschodnich. Putin osiąga więc swój koszmarny plan, który opisywaliśmy w money.pl już kilka tygodni
temu. Polska musi być na ten plan gotowa. 

Źródło: Money.pl

"Policzek" dla Polski? Kontrowersyjny ruch Ukrainy wywołał emocje w PiS

Przedstawiciele  obozu  władzy  z  niesmakiem przyjęli  nominację  Andrija  Melnyka  na  wiceministra
spraw  zagranicznych  Ukrainy.  To  właśnie  ten  polityk  relatywizował  zbrodnie  ukraińskich
nacjonalistów na Polakach i twierdził, że dla Ukrainy Polska była takim samym wrogiem jak III Rzesza. 

Źródło: wp.pl

RPA: Polak, który zabił prawie 30 lat temu czarnoskórego polityka, wyjdzie na wolność

Janusz Waluś, pochodzący z Polski członek neonazistowskiej organizacji paramilitarnej, zabił w 1993
r. działacza zwalczającej apartheid komunistycznej organizacji Chrisa Haniego. Teraz polski imigrant
wyjdzie na wolność.

Źródło: euractive.pl
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