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Oświadczenia majątkowe sędziów TK. Opublikowano dokumenty
Opublikowano oświadczenia majątkowe dziesięciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W
porównaniu do ubiegłych lat najbardziej wzrósł majątek wiceprezesa TK Mariusza Muszyńskiego.
Niejawne jest oświadczenie pięciorga sędziów, m.in. Krystyny Pawłowicz.
Komentarz Lewicy:
25 kwietnia 2022 r. Trela złożył wniosek do prezes Trybunału Konstytucyjnego ws. ujawnienia
oświadczeń majątkowych sędziów TK, w tym pani Krystyny Pawłowicz. W odpowiedzi pani Pawłowicz
w mediach społecznościowych w sposób obraźliwy zwróciła się do polityka Lewicy- "Ty chamie!
Łobuzie! Dziadu kalwaryjski! Udowodnij najpierw, że brałam łapówki!" - napisała sędzia TK.
Żaden funkcjonariusz publiczny, który jest zobligowany do tego, że musi składać oświadczenie
majątkowe nie powinien się od tego uchylać. Jeżeli się uchyla, to najprawdopodobniej ma coś na
sumieniu. Mamy doświadczenie, jeżeli chodzi o oświadczenie majątkowe Mateusza Morawieckiego.
Pytanie: czy pani Pawłowicz ma również rzeczy, których się wstydzi, czy zakupiła jakieś papiery
wartościowe? Nie powinno być żadnej świętej krowy w obozie PiS!
Dlatego też Lewica domaga się opublikowania oświadczenia majątkowego Krystyny Pawłowicz, ale
także prezesa NBP Adama Glapińskiego. Chcemy wiedzieć czy szef Narodowego Banku Polskiego nie
kupił tak jak premier Mateusz Morawiecki obligacji indeksowanych inflacją. W tej sprawie posłowie
złożyli stosowny projekt ustawy.
W Polsce cały czas obowiązują przepisy ustawy antykorupcyjnej z 1997 r., według których
oświadczenia o stanie majątkowym muszą składać m.in. prezydent, premier, członkowie rządu,
ministrowie w kancelariach Sejmu, Senatu, prezydenta, premiera, jak również osoby kierujące takimi
instytucjami jak NBP, NBP, KRRiT.
PiS rządziło w Polsce od 2005 r. do 2007 r., a także sprawuje władzę obecnie od 2015 r., przez cały
ten czas, pomimo wielu zapowiedzi, nie udało się partii Jarosława Kaczyńskiego wprowadzić
zapowiadanych zmian w prawie.
W październiku 2017 roku Mariusz Kamiński zapowiedział, że dotychczasową ustawę antykorupcyjną,
o lobbingu i dostępie do informacji publicznej zastąpi jedna: o jawności życia publicznego. Projekt
utknął w międzyresortowych konsultacjach.
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Temat powrócił w 2019 r., kiedy to „Gazeta Wyborcza” opisała zakup niejasne interesy rodziny
Morawieckich dotyczące handlu nieruchomościami. Premier nie ujawnił działki zakupionej od
Kościoła w oświadczeniu majątkowym, gdyż dokonał częściowej rozdzielności majątkowej z żoną.
Wtedy Jarosław Kaczyński ogłosił, iż PiS jest gotowy uchwalić ustawę o jawności majątku rodzin
najważniejszych urzędników państwowych, a która została przyjęta przez Sejm 11 września 2019 r.
Jednakże nie weszła ona w życie, ponieważ prezydent Andrzej Duda skierował tę ustawę do TK pod
koniec października 2019 r. w trybie kontroli prewencyjnej. A Trybunał Julii Przyłębskiej uznał jej
przepisy za niekonstytucyjne.
Lewica domaga się jawności życia publicznego, to jest podstawowy element demokracji, który
pozwoli w dzisiejszych trudnych czasach obywatelom ufać tym, którzy podejmują dzisiaj kluczowe
decyzje. Oświadczenia majątkowe to także istotny element walki z korupcją.
UNIA EUROPEJSKA
Unia Europejska przyjęła „Zielony Pakiet”. Nie wszystkim się podoba
Mimo oporu w kilku krajach członkowskich, Bruksela zdecydowała się na przyjęcie założeń do szeroko
zakrojonego programu walki z ociepleniem klimatu — podał Reuters.
Źródło: rp.pl
UE stworzy specjalny Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Aby zwiększyć skuteczność walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, UE stworzy
specjalny Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA). W środę państwa członkowskie
uzgodniły swoje częściowe stanowisko w sprawie tego projektu.
Źródło: Forsal
KRAJ
Ostra krytyka premiera za tzw. kamienie milowe. W PiS mówią o "zdradzie Polski, partii i Polaków"
W Prawie i Sprawiedliwości narasta niezadowolenie związane z zaakceptowaniem przez premiera
Mateusza Morawieckiego tzw. kamieni milowych. Onet widział wewnętrzne dokumenty rządowe, z
których wynika, że budzące największe kontrowersje rozwiązania nie były nigdy akceptowane przez
poszczególne ministerstwa. A partia na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim dowiedziała się o
nich z mediów. Potwierdzają to relacje z zamkniętych partyjnych spotkań.
Źródło: Onet.pl
Niedzielski poległ w starciu z Ziobrą o lekarzy
Nadzwyczajne złagodzenie kary, ale odpowiedzialność karna pozostaje – to, jak wynika z informacji
DGP, zapis, na który zgodziło się Ministerstwo Zdrowia w ustawie regulującej kwestię błędów
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medycznych.
Źródło: Dziennik
Koniec ze wsparciem dla uchodźców z Ukrainy? Priorytetem usamodzielnienie. "Większość ma
poczucie tymczasowości
30 czerwca kończy się wsparcie dla uchodźców, którzy przyjechali do Polski w pierwszych dniach
wojny w Ukrainie. Rząd nie przedłuży czasu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień pobytu. Jest jednak
kilka wyjątków: osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, kobiety w ciąży i samodzielni rodzice
co najmniej trojga dzieci.
Źródło: Gazeta.pl
Zawarto porozumienie kończące spór pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego a PAŻP
Mamy uzgodnione porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu
Lotniczego (ZZ KRL) w zakresie zmian do regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy —
poinformowała prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) Anita Oleksiak podczas środowej
konferencji prasowej.
Źródło: Onet.pl
UOKiK nałożył kary na influencerów. Maffashion, Kruszwil i Dubiel zapłacą najwięcej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kary na sześciu influencerów za brak współpracy
z urzędem. Ich łączna wartość to 139 tysięcy złotych. Kary otrzymali między innymi Maffashion,
Kruszwil i Dubiel.
Źródło: TVN 24 BiS
Wakacje kredytowe do poprawy. Banki nie składają broni i mają sojuszników
Po zgłoszonych w Senacie poprawkach posłowie raz jeszcze pochylą się nad ustawą wprowadzającą
wakacje kredytowe. Z informacji Business Insider Polska wynika, że bankowcy nie składają broni i
będą próbowali przekonać parlamentarzystów do modyfikacji pomocy kredytobiorcom. Mają
sojuszników w postaci Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego czy Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego. Wszystkie te instytucje, które obok Ministerstwa Finansów wchodzą w
skład Komitetu Stabilności Finansowej, opowiadają się za ograniczeniem dostępu do wakacji
kredytowych. Ich zdaniem pomoc powinna być skierowana tylko do faktycznie jej potrzebujących.
Źródło: Businessinsider
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Problemy kadrowe polskiego wojska. Alarmujące dane NIK
Poważnym problemem polskich sił zbrojnych są braki kadrowe, i to nie tylko wśród żołnierzy. Brak
sprzętu ogranicza zaś szkolenie wojska, np. pilotów.
Źródło: rp.pl
ZAGRANICA
Joe Biden: 20 tys. dodatkowych żołnierzy na wschodniej flance Sojuszu. Siedziba korpusu w Polsce
Stany Zjednoczone zwiększą swoją obecność w Europie. Wysyłamy dodatkowo 20 tys. sił na
wschodnią flankę Sojuszu - mówił prezydent USA Joe Biden podczas szczytu NATO w Madrycie.
Siedziba korpusu będzie ustanowiona w Polsce.
Źródło: Polsat News
USA zwiększy obecność wojskową w Polsce. W tych miejscach stacjonują amerykańscy żołnierze
Prezydent USA Joe Biden zapowiedział wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie,
w naszym kraju powstać ma również stała kwatera główna V Korpusu Armii USA. Sprawdziliśmy,
gdzie w Polsce stacjonują aktualnie amerykańscy żołnierze.
Źródło: Onet.pl
Wyścig po polski atom. Koreańczycy oferują nawet budowę fabryki w Polsce
Doosan Enerbility, koreańska firma specjalizująca się w budowie m.in. elementów reaktorów
jądrowych, zapewnia, że udział polskiego biznesu w zamawianych sześciu blokach może sięgnąć 50
proc. Przedstawiciele firmy nie wykluczają również stworzenia fabryki w Polsce, jeśli tego będzie
oczekiwał rząd w Warszawie.
Źródło: Businessinsider
W Burkina Faso uwolniono Polaka porwanego w kwietniu
W Burkinie Faso 24 czerwca uwolniono Polaka, o którego porwaniu w kwietniu nie informowano
wcześniej - pisze w środę AFP. Rafał Kamil Bednarski został przekazany delegacji przysłanej przez
polskie władze - poinformowała w środę minister obrony Burkiny Faso, Valerie Kabore.
Źródło: Dziennik
Eksport Chin do Rosji załamał się. Czy agresor kupi potrzebne do prowadzenia wojny technologie?
Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Peterson Institute for International Economics (PIIE),
import Rosji od rozpoczęcia przez to państwo inwazji, znacznie zmalał zarówno z tych państw, które
nałoży na agresora sankcje, jak i z tych, które postanowiły tego nie robić. Co warto zaznaczyć to, że
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spadł on z tej drugiej grupy krajów jest głównie zasługą Państwa Środka. Otóż eksport Chin do Rosji
zmalał o 38 proc. w porównaniu z drugą połową 2021 roku. W takim razie czy agresorowi uda się
zakupić dobra i technologie potrzebne do prowadzenia wojny? Niestety, aktualnie nie można tego
wykluczyć.
Źródło: Obserwtorgospodarczy.pl
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