
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

"Proszę, żebyście zacisnęli zęby i byli optymistami". Duda zwrócił się z apelem ws. drożyzny

Prezydent zaapelował do Polaków, aby "byli dobrej myśli". – Proszę, żebyście trochę zacisnęli zęby i
byli optymistami. Nikt z nas się nie spodziewał, że to do nas przyjdzie – podsumował. 

Komentarz Lewicy:

Inflacja pożera pieniądze Polek i Polaków. Co radzi prezydent Duda? Optymizm i zaciskanie zębów!

Lewica mówi jasno, żeby zatrzymać inflację należy:
- Uruchomić pieniądze z Europejskiego Funduszu Odbudowy,
- Wyemitować obligacje oprocentowane na poziomie inflacji,

Trzeba uruchomić pakiet osłonowy dla Polek i  Polaków, których, państwo nie może zostawić bez
pomocy w kłopotach, które mają z winy rządu Prawa i Sprawiedliwości.
-  Zamrozić raty kredytów hipotecznych na poziomie z grudnia 2019 roku,
- 20% podwyżki pensji w sferze budżetowej,
- Przeprowadzić drugą waloryzację rent i emerytur,
- Wprowadzić leki na receptę za 5 złotych,

Lewica ruszyła w teren, bo chcemy rozmawiać z ludźmi o najważniejszych sprawach. Bez barierek,
bez ochrony, licząc się z trudnymi pytaniami Te wszystkie spotkania i wszystkie uściśnięte dłonie, to
czasami smutne rozmowy dotyczą spraw, o których PiS zapomniał, których nie chce rozwiązywać,
ponieważ odwróciło się plecami od polskiej  rodziny W trackie rozmów słyszeliśmy różne historie.
Zawsze powtarzało się jednak to samo zdanie:  chcemy godnie żyć, żebyśmy mieli,  jak przeżyć od
pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

Domagamy się od pani marszałek Witek, żeby te ustawy były procedowane już teraz!

LEWICA  SKŁADA  PROJEKT  LIKWIDUJĄCY  IZBĘ  ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZAWODOWEJ  SĄDU
NAJWYŻSZEGO

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova powiedziała bardzo jednoznacznie, iż przyjęta
niedawno  przez  PiS  ustawa  o  likwidacji  Izby  Dyscyplinarnej  i  powołująca  w  jej  miejsce  Izbę
Odpowiedzialności Zawodowej SN nie spełnia wymagań TSUE oraz Komisji Europejskiej.

PiS przyjęło taką legislacyjną ściemę i myślało, że Komisja Europejska kupi ten legislacyjny ogryzek a
pieniądze w ramach KPO popłyną. Okazuje się, że Komisja Europejska jest niezwykle sceptyczna co do
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tej  ustawy  i  nie  da  się  przekonać  co  do  uruchomienia  środków  z  Krajowego  Planu  Odbudowy,
ponieważ kamienie milowe nie zostały wypełnione.

Przypominamy, iż TSUE uznał w swoim wyroku z 19 listopada 2019 r., iż „Izba Dyscyplinarna nie jest
niezależnym i bezstronnym sądem”, co jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Sąd Najwyższy w
orzeczeniu z 5 grudnia 2019 r. uznał, że Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE,
a obecna KRS nie jest organem bezstronnym i niezawisłym. Zgodnie z tym orzeczeniem wykładnia
zawarta w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii  Europejskiej wiąże każdy sąd w Polsce, a także
każdy organ władzy państwowej. 

Krajowy Plan Odbudowy to 58,1 mld euro dla Polski. Dlaczego pieniądze w ramach tego funduszu nie
płyną do naszego kraju? W ocenie Komisji Europejskiej kwestie związane z niezawisłością polskich
sędziów nie dają pewności,  iż  środki  unijne będą w naszym kraju wydawane w sposób zgodny z
regułami UE. jednym Kluczowym problemem jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego,
która przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej została uznana za nielegalną.

Jednym  z  kamieni  milowych  zapisanych  w  KPO  jest  realna  likwidacja  Izby  Dyscyplinarnej,  bez
spełnienia tego warunku oraz innych kamieni milowych żadne środki Polsce nie zostaną wypłacone.
Fundusz Odbudowy/Krajowy Plan Odbudowy to 58,1 mld euro dla naszego kraju. Jednakże, jeżeli do
końca roku środki w ramach KPO nie zostaną rozdysponowane, to Polska utraci blisko 16 mld euro.
Pozostała kwotę należy zakontraktować do końca 2024 r.

Lewica  wychodzi  naprzeciw oczekiwaniom  Komisji  Europejskiej  i  składa  do  laski  marszałkowskiej
ustawę o likwidacji Izby Odpowiedzialności Zawodowej w Sądzie Najwyższym. W ocenie posłów Izba
ta nie spełnia swojego zdania, ponieważ jest taką wydmuszką i być przechowalnią dla wszystkich tych
nielegalnych sędziów, którzy od lat funkcjonują w wymiarze sprawiedliwości i Sądzie Najwyższym.

Ta ustawa to jest  klucz do sejfu z  europejskimi  pieniędzmi,  z  którego Polska od dawna powinna
czerpać. Nie dzieje się tak, ponieważ Zbigniew Ziobro z premierem Morawieckim, prezydentem Dudą
oraz prezesem Kaczyńskim postanowili okłamać Unię Europejską, udając, że Izba Odpowiedzialności
działa zgodnie z kryteriami Unii Europejskiej.

Co zawiera projekt ustawy?
•Rozwiązanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.
•Uchylenie  wszystkich orzeczeń Izby  Dyscyplinarnej,  ponieważ Izba nigdy sądem nie  była,
zatem nie wydawała orzeczeń. 
•Powrót do postępowań dyscyplinarnych, które funkcjonowały przed zmianami w systemie
sądownictwa  wprowadzonymi  przez  PiS,  czyli  do  powoływania  składów  orzekających  w
sprawach dyscyplinarnych ad hoc.
•Nikt kto orzeka krócej niż 8 lat w Sądzie Najwyższym nie będzie mógł zasiadać w składzie
orzekającym w sprawie dyscyplinarnej.
•Usunięcie deliktu dyscyplinarnego w postaci odmowy wykonania wymiaru sprawiedliwości.
•Sędziowie, którzy zasiadali w Izbie Dyscyplinarnej, ale wcześniej orzekali w sądach niższych
szczebli mogą wrócić na swoje dawne miejsce.
•Tzw. sędziowie zasiadający w Izbie Dyscyplinarnej, a którzy sędziami wcześniej nie byli, tracą
status sędziego.
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UNIA EUROPEJSKA

Energia jądrowa i gazowa włączona do unijnej taksonomii! To ważna decyzja dla Polski

Dzisiaj Parlament Europejski w drodze głosowania podjął decyzję o włączeniu energii gazowej oraz
jądrowej  do  taksonomii.  To  oznacza,  że  w  fazie  przejściowej  transformacji  energetycznej  Polska
będzie  mogła  korzystać  z  gazu  oraz  atomu  jako  źródeł  energii.  Ponadto  środki  na  inwestycje
energetyczne (np. budowa elektrowni jądrowej) będą mogły być pozyskane z budżetu unijnego lub
na rynkach finansowych.

Źródło: obserwatorgospodarczy.pl

Fiala: Priorytetami czeskiej prezydencji w UE są bezpieczeństwo energetyczne i odbudowa Ukrainy

Odbudowa  Ukrainy,  bezpieczeństwo  energetyczne  Unii  Europejskiej,  wzmocnienie  zdolności
obronnych  państw  unijnych  i  budowa  silniejszej  gospodarki  europejskiej  -  to  priorytety  czeskiej
prezydencji w Radzie UE, o których podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu mówił
w środę premier Czech Petr Fiala. 

Źródło: Forsal

Nowa fala zakażeń Covid-19 w Europie. Od Włoch i Hiszpanii po Polskę

Ponad 132 tys. przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano minionej doby we Włoszech. To
najwyższy wskaźnik  od pięciu miesięcy.  Wirus SARS CoV-2 rozprzestrzenia  się także w Hiszpanii  i
Niemiec. W Polsce także odnotowano najwyższy od dwóch miesięcy wskaźnik zachorowań. 

Źródło: Money.pl

KRAJ

Rejestr ciąż wchodzi w życie

Rejestr ciąż staje się faktem. Od dziś w życie wchodzi rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, które
uprawnia  personel  medyczny  do  zbierania  danych  na  temat  naszego  zdrowia.  Największe
kontrowersje budzi zbieranie informacji o ciąży.

Źródło: Polsat News

Zakupy dla wojska pod lupą NIK. 3,5 mld zł wydano niezgodnie z prawem

W ramach kontroli negatywną ocenę otrzymała Agencja Uzbrojenia, podległa MON, która odpowiada
za zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla polskiej armii. W ubiegłym roku instytucja ta wydała
ponad 12 mld zł. 

Źródło: Money.pl
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Zrobieni w PESEL. Przyjęłaś uchodźców bez numeru? Masz 14 dni na wniosek o zaległe wypłaty

Sąd najpierw odebrał prawo do świadczeń za przyjęcie uchodźców z Ukrainy bez numeru PESEL, teraz
naprawia błąd i daje dwa tygodnie na wnioski o zaległe wypłaty. Ale wsparcie na dłużej niż 120 dni
dostaniesz tylko w wyjątkowych sytuacjach  

Źródło: OKO.press

Rewolucja  na cmentarzach.  Rząd szykuje zmiany -  będzie można likwidować nawet murowane
groby

Jeśli  rodzina  nie  zajmie  się  naprawą  nagrobka,  właściciel  cmentarza  będzie  mógł  przeprowadzić
naprawę na własną rękę. Ma też mieć prawo usunąć niebezpieczny nagrobek. Likwidowane mają być
też groby murowane, które teraz są właściwie nietykalne. - Dotychczasowe przepisy przewidują, że
murowane groby są "po wieki wieków" i nie można ich zlikwidować. Nie technika wykonania powinna
decydować o tym, czy grób powinien pozostać, a to czy ktoś się nim opiekuje. 

Źródło: gazeta.pl

Sankcje MSWiA. Setki milionów złotych strat, możliwa interwencja dyplomacji USA 

SpaceX,  Tesla,  Airbus,  Boeing,  Apple  — to  tylko  część  firm,  które  korzystają  z  produktów firmy
Medmix Polska, która od dwóch miesięcy figuruje na tzw. liście sankcyjnej MSWiA. Z powodu braku
dostaw  w  ciągu  sześciu  tygodni  jeden  klient  zanotował  straty  rzędu  700  mln  zł.  Jest  duże
prawdopodobieństwo, że będzie domagał się odszkodowania od polskiego rządu. Wiceszef MSWiA
deklaruje chęć współpracy, ale kluczowy jest czas — zakład musi uruchomić produkcję do końca lipca.

Źródło: Onet.pl

Radio ZET: Ojciec wiceszefa MEiN zatrzymany. Jest podejrzany o molestowanie członka rodziny

Z nieoficjalnych informacji Radia ZET wynika, że w ubiegłym tygodniu doszło do zatrzymania Macieja
Rz.,  ojca  wiceministra  edukacji  Tomasza  Rzymkowskiego.  Miał  on  usłyszeć  zarzuty  związane  z
molestowaniem seksualnym członka rodziny. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. 

Źródło: gazeta.pl

Sondaż: Polacy już bez strachu przed koronawirusem

Specjaliści przestrzegają przed kolejną falą koronawirusa, wzrasta liczba zakażeń różnymi odmianami
wariantu Omikron. Czy to niepokoi Polaków? 

Źródło: rp.pl
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Biłgoraj.  Ksiądz  oskarżony  o  wykorzystanie  seksualne  17-latki.  "Pod  pretekstem  wykonania
masażu"

Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju postawiła zarzuty ks. Jarosławowi Z. w sprawie doprowadzenia 17-
latki podstępem do poddania się innej czynności seksualnej. Duchowny nie przyznaje się do winy 

Źródło: Gazeta.pl

ZAGRANICA

Iran. Obcokrajowcy zatrzymani za szpiegostwo. Wśród nich ma być Polak

Irańska  Gwardia  Rewolucyjna  aresztowała  kilku  obcokrajowców,  w  tym  drugiego  w  hierarchii
wysłannika Wielkiej Brytanii w Teheranie, za rzekome akty szpiegostwa, takie jak pobieranie próbek
gleby w strefach zastrzeżonych, poinformowała w środę agencja Reutera, cytując informacje irańskiej
telewizji państwowej. Wśród zatrzymanych miał się również znajdować polski obywatel.

Źródło: Polsat News

Dymisje w brytyjskim rządzie. Ważą się losy Borisa Johnsona

W ciągu kilkunastu godzin  z  szeroko rozumianego rządu Borisa  Johnsona odeszło  46 ministrów i
współpracowników. Wśród nich wprawdzie tylko trzy były na szczeblu ministrów, ale skala rezygnacji
jest na tyle duża, że brytyjski premier może nie utrzymać się na stanowisku. Johnson twardo broni
swojej misji i swojego rządu, jednak pojawiła się też informacja o planowanej rozmowie z królową
Elżbietą II. 

Źródło: Onet.pl

Naukowcy  odkryli  trzy  nowe  "egzotyczne"  cząstki  subatomowe.  Pozwolą  lepiej  poznać
wszechświat

"Jesteśmy  świadkami  okresu  odkryć  podobnych  do  lat  50.  XX  wieku,  kiedy  zaczęto  odkrywać
'cząsteczkowe  zoo'  hadronów"  -  oświadczył  fizyk  Niels  Tuning  z  Europejskiej  Organizacja  Badań
Jądrowych  (CERN),  pracujący  przy  Wielkim Zderzaczu  Hadronów.  Naukowcy  odkryli  bowiem trzy
"egzotyczne" cząstki subatomowe, które mają pomóc w zrozumieniu budowy wszechświata 

Źródło: Money.pl

Blokada tranzytu do Kaliningradu to mało. Litwa zabiera się za drugiego sąsiada

Litewskie  koleje  LTG  odrzuciły  prośbę  strony  białoruskiej,  aby  wznowić  połączenia  pasażerskie  z
Mińska do Wilna, które uprzednio zawieszono z powodu epidemii COVID-19. Litewski przewoźnik
towarowy testuje tranzyt towarów do Ukrainy trasą przez Polskę, czyli omijając Białoruś. Tymczasem
białoruskie koleje odnotowują gigantyczne straty finansowe. 

Źródło: wp.pl
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Nowe ogniska COVID-19 w Chinach. Dziesiątki milionów osób w lockdownie

W Chinach pojawiły się nowe ogniska zakażeń koronawirusem. W związku z tym dziesiątki milionów
osób znalazły się w lockdownie, a lokale w dużych miastach zostały zamknięte. W społeczeństwie
wzmaga to obawy przed dalszymi restrykcjami w kraju - przekazała w środę agencja AFP. 

Źródło: TVN 24

"WSJ": Podaż szczepionek przeciwko Covid-19 przerosła popyt. Masy lądują w śmieciach

Doszliśmy do momentu, w którym podaż szczepionek przeciwko Covid-19 przerosła popyt - pisze w
środę  "Wall  Street  Journal".  Według  amerykańskiego  dziennika  dziesiątki  milionów
niewykorzystanych szczepionek są wyrzucane do śmieci przez rządy, firmy farmaceutyczne i ośrodki
szczepień. 

Źródło: Forsal
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