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Kaczyński o KPO: Te pieniądze po prostu nam się należą

W negocjacjach z Brukselą stosujemy zasadę elastyczności, jeśli mielibyśmy absolutną pewność, że
pieniądze z KPO i z budżetu głównego do nas popłyną, to rozważylibyśmy pewne posunięcia; granicą
jednak  jest  nasza  konstytucja,  której  nie  możemy  złamać  –  powiedział  PAP  prezes  PiS  Jarosław
Kaczyński.
 
Komentarz Lewicy:

Warunki, na które zgodził się premier Mateusz Morawiecki nie zostały spełnione, kamienie milowe
nie są realizowane, wniosek o wypłatę środków z KPO nie został złożony – tu nie ma blokowania
środków przez Komisję Europejską, byliśmy w Brukseli i rozmawialiśmy na ten temat z komisarzami.
Środki unijne blokuje ponoć Zjednoczona Prawica, która nie potrafią się sama ze sobą dogadać w tej
sprawie. Traci na tym Polska, ale nie traci na tym elita PiS, która siedzi na Nowogrodzkiej, w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, czy też w spółkach Skarbu Państwa. 

Bez tych pieniędzy czeka nas recesja, nie możemy przeprowadzić inwestycji  w odnawialne źródła
energii, które dziś są tak bardzo potrzebne, aby uniezależnić się od gazu i węgla Putina. Bez środków z
KPO nie uda się ograniczyć w Polsce inflacji. 

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.

Pieniądze z KPO czekają na Polskę, rząd  Mateusza Morawieckiego  musi  wypełnić to do czego się
zobowiązał i środki unijne popłyną do naszego kraju. My nie chcemy czekać rok na pieniądze. Niech
rząd to załatwi jutro, do Świąt Bożego Narodzenia i do nowego roku. Mamy jedną radę: weźcie się do
roboty i w trybie natychmiastowym ściągnijcie te pieniądze. Jeżeli jesteście tacy mocni i uważacie, że
macie taką pozycję w Unii Europejskiej, zakończcie ten proces. Mamy już dosyć czekania! 
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UNIA EUROPEJSKA

Polska ma najmniej lekarzy w UE. To główna przyczyna kolejek

Unijnym lider liczby lekarzy per capita może być dla wielu bardzo zaskakujący. Jest nim Grecja. W tym
słonecznym kraju na 100 000 mieszkańców przypada aż 610 lekarzy. 

Źródło: Obserwatorgospodarczy.pl

Parlament Europejski uznał Rosję za państwo sponsorujące terroryzm

Parlament Europejski podjął decyzję w sprawie uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. W
środę  PE  przyjął  rezolucję  w  tej  sprawie.  Tym  samym  europosłowie  wyrazili  poparcie  dla
niepodległości Ukrainy. W dokumencie mowa jest m.in. o Smoleńsku i odmowie przez Rosję zwrotu
wraku rządowego Tu-154.

Źródło: Interia.pl

PFR ma pieniądze na finansowanie projektów z KPO do końca przyszłeo roku

Polski Fundusz Rozwoju nie planuje emisji obligacji na prefinansowanie projektów z Krajowego Planu
Odbudowy i  ma wystarczające środki  na ten cel  do końca 2023 r.  — powiedział  wiceprezes PFR
Bartosz Marczuk. 

Źródło: Businessinsider

KE wybrała polsko-brytyjską firmę. "Konkurowaliśmy z 75 innymi firmami"

Polsko-brytyjska  firma  Billon  została  wybrana  przez  Komisję  Europejską  na  dostawcę  technologii
blockchain.  -  To jest  wielki  sukces,  bo my jako polska  firma daliśmy radę zdobyć  tak  prestiżowe
zlecenie -  podkreślił  na antenie TVN24 BiS  prezes Billon Group Wojciech Kostrzewa. Wyjaśnił,  że
Billon  będzie  "jedną  z  trzech  firm,  które  będą  budowały  infrastrukturę  opartą  na  architekturze
blockchainowej dla Unii Europejskiej". 

Źródło: TVN 24 BiS

Bruksela rozbija szklany sufit. Więcej kobiet u władzy

Unijna dyrektywa, która ma zapewnić kobietom 40-proc. udział w radach nadzorczych dużych spółek
giełdowych, ułatwi karierę ambitnym menedżerkom, ale będzie wyzwaniem dla wielu firm. 

Źródło: rp.pl

Węgry w potrzasku. Komisja Europejska bliska decyzji

Komisja Europejska może doprowadzić do zawieszenia części unijnych środków przeznaczonych dla
Węgier  -  donosi  agencja  Bloomberg.  Zdaniem  KE  władze  kraju  nie  zdołały  wprowadzić  w  życie
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rozwiązań wzmacniających praworządności i przeciwdziałających korupcji w wystarczającym stopniu.
Ostateczna decyzja ma zapaść w grudniu. 

Źródło: Money.pl

KRAJ

Wolta na Śląsku, tarcia w Małopolsce. "Efekt zmęczenia"

W  czwartek  kierownictwo  Prawa  i  Sprawiedliwości  ma  zebrać  się  przy  Nowogrodzkiej,  by
przedyskutować  temat  utraty  władzy  w sejmiku  śląskim.  Przetasowania  w  lokalnych  strukturach
rządzącej partii widać jednak nie tylko na Śląsku. W Tarnowie szefem PiS przestał być Ryszard Pagacz,
wicewojewoda małopolski,  związany ze środowiskiem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego.
Jego miejsce zajęła Magdalena Szwajkosz, dotąd sekretarz tarnowskiego PiS, zaufana Beaty Szydło.
Chociaż w sejmiku małopolskim PiS ma bezpieczną większość, to obserwujemy wewnętrzną próbę sił
pomiędzy frakcjami rządzącej partii. 

Źródło: Onet.pl

Wybory parlamentarne 2023. PiS ma projekt zmiany ordynacji wyborczej

Prawo i Sprawiedliwość ma gotowy projekt zmian w ordynacji wyborczej. Opiera się on na nowym
sposobie liczenia głosów i zwiększonej liczbie komisji obwodowych, które mają być tworzone - jak
usłyszał Polsat News od osoby z kierownictwa partii - "w łatwiejszy sposób".

Źródło: Polsat News

Polacy są w stanie udźwignąć coraz mniejsze wydatki na zakupy. Zaskakująco słabe dane GUS

Konsumenci  w Polsce  wydają  w sklepach  coraz  mniej.  To skutek  rosnących  cen i  wysokich  stóp
procentowych  oraz  hamującego  tempa  wzrostu  wynagrodzeń  -  wynika  z  najnowszych  danych
Głównego Urzędu Statystycznego. Nie sprzyjają także informacje o kolejnych firmach ogłaszających
zwolnienia. Wzrosty sprzedaży widać jedynie w produktach pierwszej potrzeby: lekach, kosmetykach,
żywności i napojach. 

Źródło: Businessinsider

Akcja CBŚP. Dawni bossowie "Pruszkowa" zatrzymani

CBŚP przeprowadziło we wtorek akcję, w wyniku której zatrzymano co najmniej 20 osób. Wśród nich
znaleźli się dawni przywódcy mafii pruszkowskiej: "Słowik”, "Wańka” i "Parasol”. W latach 90. mafia
pruszkowska stanowiła - obok mafii wołomińskiej - największą zorganizowaną grupę przestępczą w
Polsce.

Źródło: Interia.pl
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"Kolejne złe informacje na temat liczby mieszkań". Spada liczba rozpoczętych budów

Październik przyniósł kolejne złe informacje na temat liczby mieszkań, których budowę rozpoczęli
deweloperzy.  Gorzej  jest  też  z  wydawanymi  pozwoleniami  na  budowę  –  ocenia  Bartosz  Turek,
analityk  HRE  Investments.  Jego  zdaniem  popyt  na  mieszkania  może  rosnąć,  jeśli  Rada  Polityki
Pieniężnej  pozostanie  wstrzemięźliwa  w  podnoszeniu  stóp  procentowych,  banki  będą  aktywnie
zabiegać  o  klientów,  utrzyma  się  wyraźny  wzrost  wynagrodzeń,  a  stawki  za  wynajem  będą
dynamicznie rosnąć.

Źródło: TVN 24 BiS

Solidarna Polska walczy z wiatrakami i z resztą rządu. Niepewne losy ustawy

Przyszłość  energii  wiatrowej  w  Polsce  zależy  od  Zbigniewa  Ziobry  i  jego  ministrów.  Wyborcy
Zjednoczonej Prawicy już o tym wiedzą. 

Źródło: rp.pl

Stan alarmowy w polskiej energetyce. "Sytuacja robi się coraz trudniejsza"

Wraz z nadejściem zimy wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną. Powróciły także pytania o
to,  czy  grożą  nam  przerwy  w  dostawach  prądu.  To  o  tyle  uzasadnione,  że  wiele  bloków
energetycznych  znajduje  się  w  remoncie.  Ponadto  z  powodu  kurczących  się  rezerw  mocy  coraz
częściej musimy wspomagać się importem prądu. 

Źródło: Money.pl

Sąd  orzekł  ws.  wynagrodzenia  za  korzystanie  z  kapitału.  Ciekawy  wyrok  "2w1"  -  dotyczy
frankowiczów

21 listopada 2022 r.  Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł  w sprawie kredytu frankowego nie tylko
nieważność umowy - od razu wskazał także, że bankowi nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z
kapitału.  Taki  wyrok  "dwa  w  jednym"  to  prawdopodobnie  nowość.  Co  ważne,  na  razie  jest  on
nieprawomocny. 

Źródło: gazeta.pl

ZAGRANICA

Zwrot w sprawie niemieckich patriotów dla Polski. Pomysł Błaszczaka

Zwróciłem się do strony niemieckiej,  aby proponowane Polsce baterie patriot  zostały przekazane
Ukrainie.  To  pozwoli  uchronić  Ukrainę  przed  kolejnymi  ofiarami  i  blackoutem  i  zwiększy
bezpieczeństwo  naszej  wschodniej  granicy  —  poinformował  wicepremier,  szef  MON  Mariusz
Błaszczak. 

Źródło: Onet.pl
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Turcja zaczyna nowy atak. Dla Rosji to kolejna rozgrywka o dużą stawkę

To już pewne. Prezydent Turcji stwierdził, że kwestią czasu jest, kiedy tureckie wojska znów wejdą do
Syrii,  by  rozprawić  się  z  "kurdyjskimi  bojownikami".  Rosja  we  wtorek  zalecała  w  tej  sprawie
powściągliwość, ale to jedynie retoryka. Powiązania Ankary i Moskwy są wielopoziomowe i większe,
niż się komukolwiek wydaje. Szczególnie chodzi tu o kwestie gospodarcze. 

Źródło: Money.pl

Biały Dom: Rosyjski ostrzał zwiększa ryzyko incydentu jądrowego

Rosyjski ostrzał  rakietowy na Ukrainę pokazuje, że Kreml jest skłonny zwiększyć ryzyko incydentu
jądrowego,  który  może  zagrozić  całemu  regionowi  -  powiedziała  w  środę  rzeczniczka  Rady
Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu Adrienne Watson. 

Źródło: Forsal

Katar. Protest Niemców przed meczem z Japonią. Piłkarze wykonali jeden gest

Niemieccy  piłkarze  podczas  pozowania  do  wspólnego  zdjęcia  przed  meczem  z  Japonią  na
mistrzostwach świata w Katarze zakryli dłońmi swoje usta. Jak się okazało, był to protest przeciwko
decyzji FIFA, która zabroniła grać im w tęczowych opaskach.

Źródło: Polsat News

Chiny. Protesty i zamieszki w największej fabryce iPhone'a na świecie. "Zapłaćcie nam"

W zakładach Foxconn w Zhengzhou w Chinach doszło do protestów, a następnie zamieszek i starć ze
służbami. Przyczyną wybuchu niepokojów był najpewniej plan opóźnienia wypłat obiecanych premii.
- Zapłaćcie nam! - krzyczeli pracownicy największej na świecie fabryki produkującej iPhone'y. 

Źródło: gazeta.pl
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