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Polska bliżej Kremla. TK Przyłębskiej unieważnia wyroki ETPCz i Konwencję Praw Człowieka
rybunał Julii Przyłębskiej pod kierownictwem byłego prokuratora stanu wojennego Stanisława
Piotrowicza wydał decyzję uderzającą w prawa człowieka. Decyzja zapadła w dniu, gdy putinowska
Rosja zapowiedziała wypowiedzenie Konwencji Praw Człowieka
Komentarz Lewicy:
Obecnie tylko dwa kraje aktywnie występują przeciwko orzeczeniom Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka: Polska i Rosja.
Decyzja Trybunału Julii Przyłębskiej z udziałem nielegalnego sędziego Muszyńskiego i aparatczyków
PiS jest z mocy prawa nieskuteczna.
W sytuacji wojny w Ukrainie bardzo ważnym jest pokazanie, że Polska jest krajem praworządnym
szanującym umowy i traktaty oraz zasady społeczności międzynarodowej. A tak wysłany został
sygnał, że plan pana Zbigniewa Ziobry wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej jest kontynuowany.
Lewica mówi jasno: obecność Polski w Unii Europejskiej oraz wśród praworządnych państw to nasza
racja stanu.
Wczorajsza rozprawa dotyczyła ziobrowskiej hekatomby, która miała miejsce w latach 2017-2018,
kiedy to Zbigniew Ziobro jednym pociągnięciem pióra i jednym faksem odwołał prawie 150 prezesów
i wiceprezesów polskich sądów. Było to bezprecedensowe wydarzenie w historii polskiego
sądownictwa. Dlaczego ich odwołał? Bo mógł. Bo chciał. Bo wiedział, że tego typu sytuacje w polskim
państwie ujdą mu bezkarnie. Dwójka z tych sędziów zdecydowała się jednak na postępowanie
przeciwko polskiemu państwu i otrzymała bardzo konkretny wyrok, zgodnie z którym polskie
państwo złamało przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, nie dając możliwości odwołania
się tym sędziom, którzy zostali zostali odwołani. W świetle wyroku Strasburga polskie państwo łamie
podstawową zasadę funkcjonowania demokratycznego państwa, jakim jest prawo do rzetelnego
postępowania sądowego.
Widać jak na dłoni, że po to zostały przejęte instytucje demokratyczne, żeby żyrować i zalegalizować
bezprawne działania. Od siedmiu lat mamy do czynienia z procesem podważania zaufania Polski do
organów międzynarodowych, do trybunałów międzynarodowych. Najpierw Luksemburg, a dzisiaj na
ogień krzyżowych pytań krzyżowych poszedł Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Tak
naprawdę nie chodzi tylko i wyłącznie o zabezpieczenie prawa sędziów do rzetelnego postępowania,
tak naprawdę chodzi o bezpieczeństwo Polek i Polaków i ich prawa i wolności. W przeszłości mieliśmy
Lewica
ul. Złota 9/4,
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

1

do czynienia z niezwykle istotnymi wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie
Alicji Tysiąc i możliwości dostępu do aborcji; w sprawie wolności zgromadzeń, czy też wolności
związkowej. Tym postępowaniem pozbawia się miliony polskich obywateli dostępu do niezależnego
sądu, do niezależnej pomocy, do niezależnego wsparcia ze strony międzynarodowego organu. Po
spodziewanym dzisiaj wyroku Polki i Polacy stracą swoją ostatnią deskę ratunku.
USTAWA O OBRONIE OJCZYZNY
Jako Lewica dostrzegamy pozytywne i negatywne cechy projektu ustawy o obronie ojczyzny. Wiemy
także to, że ustawa nie zmienia stanu, ani zasobności polskiej armii z dnia na dzień. Nagle nie
przybędzie czołgów czy innego sprzętu, ani żołnierzy. Skutki tej ustawy poczujemy najwcześniej za
rok. Teraz czekamy na jej ostateczny kształt.
Zalety: Stworzenie szeregu zachęt do odbywania służby wojskowej oraz ułatwienie awansów
oficerskich. Brak obowiązkowego poboru. Zamiast tego dobrowolna zasadnicza służba wojskowa.
Wady: Decyzyjność w zakresie wyboru sprzętu wojskowego w rękach ministra. To zbyt poważne
decyzje, by jednoosobowo decydował o tym minister. Wzmocnienie pozycji Ministra Obrony
(polityka) kosztem Sztabu Generalnego (wojskowych). Neutralne Zwiększenie wydatków na armię do
3 proc. PKB.
Ustawa nie przesądza o liczebności armii. 300 tys. żołnierzy to na razie deklaracja polityczna Poprawki
Na etapie prac w komisjach Lewica uratowała miejsca pracy i służby 3000 pracowników i żołnierzy
Wojewódzkich Komend Uzupełnień i Wojewódzkich Sztabów Wojskowych. Podczas pracy sejmowej
podkomisji ds. rozpatrzenia projektu ustawy o obronie Ojczyzny przyjęto poprawkę nr 120 autorstwa
posła Lewicy Marcina Kulaska. Przyjęcie poprawki oznacza, że osoby pracujące i pełniące służbę w
WKU i WSzW nie będą podlegali weryfikacji. Przyjęcie poprawki zablokuje widmo masowych
zwolnień pracowników WKU i WSzW.
Podczas prac podkomisji przyjęto również poprawki poddające Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych
kontroli sejmowych komisji obrony i finansów.
UNIA EUROPEJSKA
Jest stanowisko przywódców UE ws. Ukrainy. Prezydent Litwy o "historycznej nocy w Wersalu"
Unijni przywódcy na nieformalnym szczycie w Wersalu uzgodnili tekst deklaracji w sprawie Ukrainy.
W dokumencie zapisano między innymi, że Ukraina należy do europejskiej rodziny. Przypomniano
również, że Kijów złożył wniosek o członkostwo w Unii, a tą inicjatywą zajmie się teraz Komisja
Europejska.
Źródło: Gazeta.pl
Parlament Europejski powołał komisję śledczą ds. oprogramowania "Pegasus"
Jeśli PiS liczył na to, że przez wojnę w Ukrainie Parlament Europejski odpuści mu poprzedzające
rosyjską inwazję afery, to się przeliczył. PE poinformował w czwartek (10 marca), że powołał komisję
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śledczą, która zajmie się używaniem "oprogramowania szpiegowskiego Pegasus i podobnego" przez
rządy państw UE. Pod lupą znajdą się m.in. Polska i Węgry.
Źródło: Money.pl
Olaf Scholz przeciwny szybkiemu przystąpieniu Ukrainy do UE
Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w czwartek przed szczytem UE wypowiedział się przeciwko szybkiemu
przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. O przyspieszoną akcesję swego kraju do UE apelował w
ubiegłym tygodniu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
Źródło: Polsat News
Prawo.pl: specustawa ds. pomocy Ukraińcom sprzeczna z decyzją Rady UE
Polska złamie decyzję wykonawczą Rady Unii Europejskiej, jeśli ograniczy pomoc udzielaną
uchodźcom jedynie do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium
Ukrainy — pisze serwis Prawo.pl.
Źródło: Businessinsider
Finlandia przeciwna wspólnej sprzedaży obligacji przez UE w celu finansowania energetyki i obrony
W brukselskich kuluarach pojawiły się doniesienia o planowanym nowym pakiecie naprawczym, który
miałby pomóc UE uwolnić się od zależności od rosyjskich źródeł energii i wsparłby unijną „zieloną
transformację”, a jednocześnie pozwolił zwiększyć wydatki na obronność. Póki co Finlandia
zachowuje sceptycyzm wobec takich pomysłów.
Źródło: Euractive.pl
KRAJ
Kamala Harris, wiceprezydent USA w Polsce. Spotkania z premierem i prezydentem
Wiceprezydent USA Kamala Harris jest w czwartek w Warszawie. Spotkała się z premierem
Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. Podczas wspólnej konferencji prezydent
RP dziękował za wsparcie USA dla "broniącej się Ukrainy". Poprosił też o pomoc Stanów "w dobie
kryzysu uchodźczego". Harris ogłosiła z kolei, że do Polski dostarczono dwie baterie systemu Patriot.
Źródło: Polsat News
Właściciel Biedronki podsumował wyniki sprzedaży. "Klienci zaczynają kupować mniej"
W 2021 roku klienci Biedronki zostawili przy kasach o blisko 10 proc. więcej pieniędzy niż rok
wcześniej. Mowa o kilkudziesięciu miliardach złotych. Są jednak obawy, że w tym roku aktywność
zakupowa Polaków wyhamuje przez inflację i wojnę w Ukrainie.
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Właściciel sieci zapowiada "inwestycje w ceny" i otwarcie około 130 nowych sklepów.
Źródło: Money.pl
SG: 1,46 mln uchodźców przybyło do Polski. Część z nich wraca na Ukrainę żeby walczyć
Od 24 lutego granicę polsko-ukraińską przekroczyło do czwartku 1,46 miliona osób - poinformowała
po południu Straż Graniczna. Na przejściu w Medyce, przez które do Polski przybywa najwięcej
uchodźców z Ukrainy, również część Ukraińców wraca do swojego kraju.
Źródło: Polsat News
Rząd może tylko bezradnie obserwować rosnące ceny paliw. Ostatnia nadzieja w innej instytucji
To, co wydarzyło się w związku z wojną w Ukrainie, przeszło oczekiwania większości ekspertów. Nieco
ponad miesiąc temu premier Mateusz Morawiecki z dumą mówił o obniżkach cen paliw w związku z
tarczą antyinflacyjną 2.0. Na trzecią odsłonę wsparcia kierowcy nie mogą jednak liczyć. Eksperci
zgodnie twierdzą, że rząd nie ma więcej możliwości obniżenia podatków. Ostatnią nadzieją jest NBP.
Źródło: Money.pl
Ochotnicy z Polski już wyjeżdżają na Ukrainę walczyć z Rosjanami
Do MON napłynęły pierwsze wnioski o zgodę na służbę w ukraińskiej armii. Jednak większość
chętnych wyjeżdża, nie patrząc na formalności.
Źródło: rp.pl
Rekordowe marże polskich rafinerii. Lotos: modelowa marża ma się nijak do cen na stacjach
W ostatnich dniach marże rafineryjne Lotosu i Orlenu wzrosły kilkakrotnie. To efekt zawirowań na
światowym rynku ropy, związanych z agresją Rosji na Ukrainę. W praktyce powinno to przełożyć się
na znakomite wyniki krajowych rafinerii. Polskie firmy paliwowe studzą jednak emocje i przekonują,
że tzw. modelowa marża rafineryjna nie uwzględnia wszystkich kosztów. Zastrzegają też, że nie
wykorzystują sytuacji do maksymalizacji zysków i zawyżania cen paliw na stacjach.
Źródło: Businessinsider
Samorządowcy proszą rząd o środki dla Ukraińców
Prezydenci największych polskich miast wystosowali wspólny apel do rządu o środki na pomoc
Ukraińcom. Jak wskazują, do Polski w najbliższym czasie może przybyć jeszcze 5 mln uchodźców
wojennych.
Źródło: Onet.pl
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ZAGRANICA
Wojna w Ukrainie. Negocjacje w Turcji. Spotkanie Dmytro Kułeba - Siergiej Ławrow w Antalyi
- Minister Ławrow nie był w stanie zobowiązać się w sprawie utworzenia korytarzy humanitarnych z
Mariupola. Będzie prowadził korespondencję z odpowiednimi władzami w tej sprawie - mówił szef
ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba po spotkaniu z Siergiejem Ławrowem w tureckiej Antalyi. Nie
ma też postępów ws. zawieszenia broni na 24 godziny. Kułeba dodał, że "decyzje podejmuje kto
inny".
Źródło: Polsat News
Inflacja w USA nie była tak wysoka od 1982 roku. Wojna w Ukrainie jeszcze ją podniesie
Rosnące ceny benzyny, żywności i mieszkań sprawiły, że inflacja w USA w lutym wyniosła 7,9 proc.
rok do roku, czego Amerykanie nie zaznali od 40 lat — pisze Bloomberg. Ekonomiści nie mają
optymistycznych prognoz dla Stanów Zjednoczonych. Twierdzą, że koszty życia w Ameryce wzrosną
jeszcze bardziej przez wojnę w Ukrainie.
Źródło: Money.pl
Fiasko rosyjskiego planu. Putin ukarał ośmiu generałów
Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, poinformował w
ukraińskiej telewizji, że rosyjscy generałowie są w rozpaczy, a w dowództwie doszło do zmian.
Zdenerwowany Putin miał odsunąć ośmiu generałów, którzy nie poradzili sobie z realizacją
wyznaczonych celów w Ukrainie.
Źródło: Onet.pl
BBC: Tysiące Rosjan wyjechało z kraju. Gruzja najpopularniejszym celem emigracji
Tysiące, a może dziesiątki tysięcy Rosja wyjechało z kraju po rozpoczęciu przez siły rosyjskie wojny na
Ukrainie, przy czym najpopularniejszym celem jest Gruzja – informuje w czwartek rosyjskojęzyczna
redakcja BBC.
Źródło: Bankier.pl
Rosja użyje broni chemicznej lub biologicznej? Stanowisko Pentagonu
Mamy wskazania, że Rosja może użyć broni chemicznej lub biologicznej na Ukrainie, jednocześnie
oskarżając o to USA — powiedział w czwartek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Stwierdził też,
że rosyjskie wojska posunęły się naprzód pod Kijowem i są już 10 km od granic miasta.
Źródło: Onet.pl
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Washington Post": Rosja pozwala na kradzież patentów "nieprzyjaznych" krajów
Rosja zezwala na kradzież patentów podmiotów, które są powiązane z "nieprzyjaznymi" jej krajami i
zaznacza, że ich nieautoryzowane użycie nie będzie rekompensowane - informuje "Washington Post".
Według dziennika wydany w tym tygodniu dekret "ilustruje wojnę gospodarczą" w czasie, gdy
"Zachód nakłada sankcje i odsuwa się od ogromnego rosyjskiego przemysłu naftowego i gazowego"
Źródło: TVN 24 BiS
Rosyjski gaz płynie do Europy bez zakłóceń. Inwazja na Ukrainę niczego nie zmieniła
Inwazja na Ukrainę nie doprowadziła do tej pory do żadnych zakłóceń dostaw rosyjskiego gazu do
odbiorców europejskich - napisał w czwartkowej analizie ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich
Szymon Kardaś. W pierwszych dniach po agresji tranzyt tego surowca osiągnął maksymalny
zakontraktowany dobowy poziom 109,6 mln m sześc
Źródło: Forsal
Xi Jinping zaniepokojony reputacją kraju i niewiedzą wywiadu. Chiny bardziej stanowcze wobec
Rosji
Chiny są poważnie zaniepokojone wojną w Ukrainie. Prezydent Xi Jinping coraz poważniej martwi się
o reputację swojego kraju, także z powodu pracy chińskiego wywiadu. Obiecał też wsparcie w
staraniach o pokój.
Źródło: Gazeta.pl
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