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Kiedy Euro w Polsce

Najważniejszym  wyzwaniem  przed  jakim  stoją  w  tej  chwili  Polki  i  Polacy,  to  walka  z  drożyzną,
ogromnymi  ratami  kredytowymi  i  niepewnością  gospodarczą.  W  tym  momencie  nie  jest
najważniejsze,  czy  będziemy płacić  w Złotych,  czy  w Euro.  Najważniejsze  jest  doprowadzenie  do
stanu,  w którym inflacja  nie  zjada  dwóch  pensji  w  roku.  To  jest  wyzwanie,  z  którym trzeba  się
zmierzyć w pierwszej kolejności. 

O Euro w Polsce będzie można na poważnie zacząć rozmawiać, gdy przynajmniej zbliżymy się do
gospodarczych kryteriów przyjęcia do strefy euro. A te zakładają takie warunki jak chociażby stabilne
ceny, o których teraz możemy tylko pomarzyć. Dopóki mamy ogromną niepewność gospodarczą i tak
ogromną inflację, nie można podejmować żadnych pochopnych decyzji. 

Zanim zaczniemy myśleć o Euro najpierw musimy ustabilizować sytuację gospodarczą. I to jest cel
Lewicy.  Jednym z  warunków przystąpienia  do  strefy  Euro  jest  długotrwała  równowaga  finansów
publicznych.  Rząd PiS  doprowadził  do jej  ruiny i  naprawa tej  sytuacji  jest  priorytetem. Podobnie
sytuacja wygląda z kondycją polskiego Złotego. Jego cena w stosunku do Euro potrafi się w ciągu roku
drastycznie zmieniać. A tu znów, jednym z warunków przystąpienia do strefy Euro jest stabilny kurs
walutowy. 

W tej chwili jedną z bolączek Polek i Polaków są horrendalnie wysokie raty kredytów. Nie można w
ogóle myśleć o Euro w Polsce bez stabilnych długoterminowych stóp procentowych. Obniżenie ich i
stabilizacja to jedna z tych rzeczy, o które Lewica zabiega i walczy, składając chociażby projekt ustawy
mrożący  WIBOR.  Polska  prędzej,  czy  później  musi  wprowadzić  EURO,  bo  to  wynika  z  traktatów
akcesyjnych.  To,  kiedy  to  zrobimy  zależy  od  tego,  kiedy  spełnimy  warunki.  Jednocześnie  trzeba
przeprowadzić dużą akcję informującą Polki i Polaków jak ma to być przeprowadzone! Skoro robi to
Bułgaria i Rumunia, a wiec dużo słabsze gospodarki niż Polska, to znaczy ze się to opłaca. Lewica stoi
na stanowisku, że politykę należy prowadzić odpowiedzialnie. 

Trzeba podejmować takie decyzje, na których Polki i Polacy w żaden sposób nie stracą. Lewica stawia
sobie przede wszystkim za cel naprawienie sytuacji  gospodarczej i  naprawę finansów publicznych
oraz bardzo mocną integrację z Unią Europejską. 
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UNIA EUROPEJSKA

Tego  Rosja  nie  planowała.  UE  i  NATO  bliżej  niż  kiedykolwiek?  We  wtorek  podpisano  kolejną
deklarację

UE  i  NATO  zamierzają  koordynować  uzupełnianie  zapasów  broni  i  sprzętu  wojskowego,  które
wyczerpuje wojna w Ukrainie. Ursula von der Leyen sugeruje wsparcie dla przekazania leopardów do
Kijowa. 

Źródło: Gazeta.pl

Ropa za paliwa. Porozumienie Polski z Niemcami solą w oku Putina

Embargo na ropę dostarczaną drogą morską z Rosji obowiązuje już od ponad miesiąca. Od 5 lutego
Zachód odetnie się od produktów ropopochodnych, w tym paliw, co ma jeszcze bardziej pogrążyć
dochody Kremla. Choć Rosja odgraża się, że bez jej paliw Europę czeka głęboki kryzys, to kraje UE
stają w jednym szeregu. Berlin z Warszawą budują wspólny front. 

Źródło: Money.pl

Emerytura w UE. Kto idzie na nią najszybciej, a kto dostaje najwięcej?

Francja  wydaje  na  emerytury  14,8  proc.  PKB,  więcej  niż  znaczna  większość  sąsiadów,  a  wiek
emerytalny (62 lata) należy do najniższych w Unii Europejskiej. Francuzi kończą aktywność zawodową
średnio w wieku 62,3 lat – podała we wtorek agencja AFP, cytując dane Komisji Europejskiej. 
 
Źródło: Bankier.pl

Gospodarczy zgrzyt na linii Unia-USA. "Musimy reagować"

Z wypowiedzi komisarza do spraw rynku wewnętrznego Thierry Bretona wynika, że Unia Europejska
zamierza przeznaczyć setki  miliardów euro, aby chronić swój przemysł  przed ryzykiem zakłócenia
konkurencji.  .
 
Źródło: wnp.pl

KRAJ

Rząd przypomniał sobie o Kodeksie pracy przed wyborami. Ekspert: Stracili na tym pracownicy

Rząd przyjął z opóźnieniem projekt zmian w Kodeksie pracy. - Chwalimy się, że się spóźniamy i nie
wykonujemy prawa europejskiego - skomentował w rozmowie z Gazeta.pl dr Marcin Wojewódka,
radca prawny, założyciel kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Ekspert ocenił, że przepisy nie wejdą w
życie wcześniej niż w drugim kwartale 2023 roku. - Nie wiemy tak naprawdę, czy wejdą - podkreślił.
Na opóźnieniach tracą pracownicy.  

Źródło: Gazeta.pl
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Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych odrzuciła projekt ustawy weryfikacyjnej

Projekt  ustawy  o  powołaniu  państwowej  komisji  weryfikacyjnej,  która  miałaby  badać  rosyjskie
wpływy w Polsce został odrzucony decyzją Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W
razie przyjęcia ustawy, komisja miałaby zbadać całość procesów i decyzji dotyczących bezpieczeństwa
energetycznego Polski po 2007 roku.

Źródło: Polsat News

Sędzia Marta Pilśnik uniewinniona. Wcześniej została zawieszona przez samego Zbigniewa Ziobrę

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uniewinniła sędzię Martę Pilśnik od zarzutu
popełnienia przewinień dyscyplinarnych - poinformowała "Gazeta Wyborcza". Rzecznik dyscyplinarny
ścigał ją za orzeczenie, w którym powołała się na wyroki TSUE i ETPC. Wcześniej została zawieszona
przez samego Zbigniewa Ziobrę. 

Źródło: Gazeta.pl

Zamiast  wyjaśnić  nieprawidłowości  we  własnych  szeregach,  prokuratura  sprawdza  kontakty
dziennikarza

Przez  blisko  pół  roku  Prokuratura  Krajowa  nie  zrobiła  nic,  by  wyjaśnić  skandal  z  zakupem  bez
przetargu luksusowych, wartych 850 tys. zł mebli, o którym zdecydował Prokurator Regionalny we
Wrocławiu.  Pełniący  tę  funkcję  prok.  Bartosz  Pęcherzewski  szuka  teraz  winnych  przecieku,
wykorzystując  w  tej  sprawie  postępowanie,  w  którym przewija  się  nazwisko  autora  publikacji  o
meblach. 

Źródło: Onet.pl

Nadchodzi silne spowolnienie. Bank Światowy podał prognozy dla Polski

Bank  Światowy  przewiduje,  że  polska  gospodarka  silnie  spowolni  do  poziomu  poniżej  jednego
procenta w 2023 r. z powodu dużo słabszego wzrostu w strefie euro.  Oznacza to spadek o 1,9 pkt
proc. w stosunku do prognozy z czerwca 2022 r. 

Źródło: Money.pl

Obajtek kolejny raz pogubił się w wyjaśnieniach. Pokazujemy dowody

Daniel Obajtek twierdzi, że nie mógł wpuścić kontrolerów NIK, bo Orlen nie dysponuje publicznymi
pieniędzmi. Wirtualna Polska pokazuje dowody, że Obajtek się myli. I to podwójnie. Orlen dysponuje
publicznymi  pieniędzmi.  A  w  przeszłości  wpuszczał  NIK  do  kontroli  inwestycji  powstałych  bez
publicznych pieniędzy. Wbrew temu, co wynika z najnowszego oświadczenia koncernu. 

Źródło: wp.pl
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To koniec. Orlen rezygnuje ze współpracy z PZT. Wymowne słowa Sasina

Potwierdziły  się  informacje  Sport.pl.  Jak  dowiedzieliśmy  się,  PKN  Orlen  nie  przedłużył  umowy  z
Polskim Związkiem Tenisowym.  Państwowy gigant  był  sponsorem strategicznym związku.  Jest  to
konsekwencja afery związanej z byłym prezesem PZT Mirosławem Skrzypczyńskim. 

Źródło: sport.pl

Masz wrażenie, że wszyscy wokół chorzy? Nic dziwnego, mamy rekordy L4

Choroby zaatakowały nas  w tym sezonie  zimowym wyjątkowo mocno.  Z  danych udostępnionych
Business Insiderowi przez ZUS wynika jasno, że wyjątkowo często bierzemy ostatnio zarówno L4, jak i
zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem. Ekspertka wyjaśnia nam, czemu jest obecnie więcej takich
zwolnień niż podczas początków pandemii COVID-19. 

Źródło: Businessinsider

Dwoje Polaków rannych na wojnie w Ukrainie. Wolontariuszka ma amputowane nogi

Do szpitala klinicznego w Lublinie trafiło we wtorek po południu dwoje rannych w Ukrainie polskich
wolontariuszy  (kobieta  i  mężczyzna)  –  poinformował  rzecznik  prasowy  ministerstwa  zdrowia
Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że ich stan jest obecnie stabilny, jednak w przypadku wolontariuszki
konieczna była amputacja goleni. 

Źródło: Onet.pl

Spalili Statut Kaliski, wznosili antysemickie hasła. Urzędnicy i policja tego nie przerwali. Śledczy: nie
złamali prawa

Prokuratura  Okręgowa  w  Sieradzu  (woj.  łódzkie)  umorzyła  postępowanie  w  sprawie  marszu
narodowców  w  Kaliszu,  podczas  którego  m.in.  spalono  tekst  Statutu  Kaliskiego  i  wznoszono
antysemickie hasła. Śledczy sprawdzali, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa niedopełnienia
obowiązków służbowych przez prezydenta Kalisza i komendanta miejskiego policji. 

Źródło: TVN 24

Groteskowe sceny w miesięcznicę smoleńską. W akcji policjanci na wysięgniku

Miesięcznice  smoleńskie,  czyli  organizowane  co  miesiąc  —  przez  środowiska  bliskie  PiS  —
uroczystości związane z upamiętnieniem ofiar katastrofy smoleńskiej często kończyły się incydentami,
do których dochodziło między policją a opozycyjnymi aktywistami z Lotnej Brygady Opozycji. Tym
razem  to  służby  mające  za  zadanie  pilnować  porządku  podczas  tzw.  miesięcznic,  zaskoczyły
aktywistów.  Do  mieszkania  wynajętego  na  drugim  piętrze  przez  działaczy  Lotnej  Brygady  ze
strażackiego podnośnika zajrzeli policjanci. 

Źródło: Onet.pl
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ZAGRANICA

Reparacje wojenne od Niemiec. Polska zwraca się o pomoc do Stanów Zjednoczonych

- Liczymy na wsparcie naszych partnerów w problematyce dochodzenia przez Polskę odszkodowań
od Niemiec za skutki II wojny światowej - mówił podczas konferencji prasowej Arkadiusz Mularczyk
sekretarz  stanu  ds.  polityki  europejskiej.  Podkreślił,  że  strona  niemiecka  "jest  świadoma
nierozliczenia się z państwem polskim".

Źródło: Polsat News

Szefowa MSZ Niemiec pojawiła się przy granicy z Rosją. Padły ważne deklaracje dla Ukrainy

Minister  spraw  zagranicznych  Niemiec  Annalena  Baerbock  odwiedziła  Charków.  Żaden  zachodni
polityk nie był w tej części Ukrainy, odkąd wybuchała wojna. Szefowa MSZ RFN zapewniła Kijów o
dalszej pomocy. Padły przy tym obietnice ws. akcesu Ukrainy do Unii Europejskiej. 

Źródło: Natemat

Rosja. Siergiej Szojgu: Będziemy nadal rozwijać triadę jądrową

Rosja będzie kontynuować rozwój triady jądrowej w 2023 roku - zakomunikował we wtorek minister
obrony  Federacji  Rosyjskiej  Siergiej  Szojgu  cytowany  przez  agencję  TASS.  Tego  samego  dnia
pełnomocnik  rządu  ds.  bezpieczeństwa  przestrzeni  informacyjnej  RP  Stanisław  Żaryn  podał,  że
"Rosyjskie ośrodki propagandowe znów próbują używać wobec Polski szantażu nuklearnego". 

Źródło: Polsat News

Problemy z ropociągiem Przyjaźń. "Dłuższa przerwa wpłynie na ceny ropy"

Ropociąg Przyjaźń nadal  nie tłoczy ropy z  Rosji,  choć miał  posłużyć do dostaw z Kazachstanu do
Niemiec  — donosi  BiznesAlert.pl.  Informację  potwierdził  portalowi  PERN, operator  krajowej  sieci
ropociągów. 

Źródło: Businessinsider

Nie tylko Trump. Poufne dokumenty także u Bidena
W  biurze  think-tanku  prezydenta  Joe  Bidena  znaleziono  około  10  poufnych  dokumentów  –
poinformował jego prawnik. Do odkrycia doszło w listopadzie ubiegłego roku. Jak informuje Biały
Dom, dokumenty miały zostać przekazane Archiwom Narodowym.

Źródło: Euractive.pl
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