
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

PiS złoży w Sejmie projekt ws. zmian w konstytucji. Sobolewski: Jeszcze w tym tygodniu

Do  końca  tego  tygodnia  Prawo  i  Sprawiedliwość  złoży  w  Sejmie  projekt  w  sprawie  zmian  w
konstytucji  w  sprawie  immunitetu  formalnego.  By  przyjąć  ten  projekt,  partia  rządząca  będzie
potrzebować  w  Sejmie  większości  co  najmniej  2/3  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy
ustawowej liczby posłów. 

Komentarz Lewicy:

Nasz odpowiedź w tej materii jest stała i niezmienna. Szczególna prośba do tych, którzy będą się w
najbliższym czasie w każdej formie wypowiadać dla mediów prorządowych, by w żaden sposób nie
niuansować i nie zostawiać żadnych niedopowiedzeń. Z politykami, którzy konstytucję łamali i deptali
nigdy nie będziemy jej zmieniać! Nie ma żadnych wyjątków, żadnych ustępstw, żadnych negocjacji. 

Jak to kiedyś mówił współprzewodniczący Włodzimierz Czarzasty: „Małpie brzytwy się nie daje. Nie
ma zgody Lewicy na jakiekolwiek zmiany konstytucji. Zmieniać trzeba tych, którzy ją łamią. W takich
czasach  jak  dziś,  gdy  rządzi  ortodoksyjna  prawica  PiS,  powiem rzecz  być  może  brutalną:  Małpie
brzytwy się nie daje. 

Będziemy głosowali za jednym, okaże się, że przegłosowaliśmy drugie. Widzieliśmy, co PiS zrobił na
Sali Kolumnowej”. Lewica niezmiennie stoi na stanowisku, że Konstytucja musi być przestrzegana od
A  do  Z,  bez  wyjątków.  Bronimy  jej  i  bronić  będziemy  w  każdej  kwestii:  praworządności,
mieszkalnictwa, ochrony środowiska. Konstytucja należy do wielkiego dorobku lewicy 

Renta Wdowia

Renta Wdowia zostanie ponownie złożona do laski  marszałkowskiej,  tym razem jako obywatelski
projekt  ustawy.  Lewica oraz  Ogólnopolskie  Porozumienie  Związków Zawodowych  proponują,  aby
pozostała przy życiu osoba może zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty
rodzinnej  po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i  50 procent
swojego świadczenia. Obecnie renta rodzinna w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków, to
jest 85 procent wyższego świadczenia. Obywatelski projekt ustawy przewiduje również, że prawo do
renty wdowiej będą mieli wszyscy uprawnieni do świadczeń, nie tylko ubezpieczeni w ZUS, ale także
w KRUS oraz emeryci mundurowi. Swoimi zapisami obejmuje również osoby, które zostały wdową
lub wdowcem nawet kilka lat temu. 

Ze  względu  na  coraz  trudniejszą  sytuację  finansów  publicznych  projekt  zakłada,  iż  dodatkowe
świadczenie w wysokości 50 procent ma zostać osiągnięte w kilku etapach. W pierwszym półroczu
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obowiązywania ustawy miałoby ono wynieść 15 procent  i zwiększyłoby się w drugim półroczu do 20
procent. Zakładana połowa świadczenia zmarłego małżonka byłaby dostępna od połowy 2024 r. 

Skąd pomysł, aby złożyć projekt ustawy złożyć jako obywatelski? W maju 2022 r.  „Renta Wdowia”
trafiła do parlamentu, ale marszałek Elżbieta Witek od tego czasu trzyma go w sejmowej zamrażarce.
Obywatelski projekt ustawy musi zostać zaprezentowany na forum Sejm, o ile wnioskodawcy zbiorą
pod  inicjatywą  ustawodawczą  100  tysięcy  podpisów,  które  muszą  być  uzbierane  w  przeciągu  3
miesięcy od chwili zarejestrowania komitetu. Dziś rozpoczęło się zbieranie 1000 podpisów, które są
potrzebne do zawiadomienia marszałka Sejmu o powołaniu komitetu poparcia.  Pierwsze czytanie
obywatelskiego projektu ustawy przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia projektu
ustawy do Marszałka Sejmu.

UNIA EUROPEJSKA

Unijna komisja śledcza ds. Pegasusa krytyczna wobec Polski. "Prawo rządzących zastąpiło rządy
prawa"

Jak  wynika  z  raportu,  do  którego  dotarła  korespondentka  Polsat  News  Dorota  Bawołek,  unijna
komisja śledcza badająca wykorzystywanie systemu Pegasus, oceniła, że Polska i Węgry "stworzyły
cały system opresji, którego elementem jest sieć szpiegowska". Rzecznik rządu Piotr Müller odniósł
się  na  antenie  Polsat  News  do  raportu  mówiąc,  że  "polskie  prawo  pozwala  na  działalność
operacyjną".

Źródło: Polsat News

Nieoficjalnie: KE na razie nie widzi możliwości ustalenia limitu cen gazu

Komisja Europejska przekazała przedstawicielom 27 krajów członkowskich UE, że nie jest możliwe
ustalenie  limitu  cen gazu,  który  nie wpłynąłby  na długoterminowe kontrakty lub bezpieczeństwo
dostaw surowca - informuje agencja Reuters, powołując się na swoje źródła. 

Źródło: Money.pl

Rząd boi się kary. Przyspiesza prace nad ustawą o ochronie sygnalistów

Resort rodziny przyspiesza prace nad ustawą wdrażającą unijną dyrektywę o ochronie sygnalistów –
ustalił  Business  Insider.  Powinna  obowiązywać  już  od  11  miesięcy.  Za  jej  brak  Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma prawo nałożyć na nas karę finansową. Tego rząd chce uniknąć,
szczególnie w roku wyborczym. Dlatego w najbliższym czasie ma być gotowa kolejna,  ostateczna
wersja projektu. 

Źródło: Businessinsider

Pod naciskiem Brukseli Węgry reformują sądy, żeby odblokować unijne fundusze

Węgry zaproponowały szeroko zakrojone reformy sądownictwa w celu odblokowania 7,2 mld euro
dotacji z unijnego funduszu na rzecz odbudowy po pandemii, wynika z dokumentów, które widziała
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redakcja  POLITICO.  Jest  to  najnowszy  zwrot  w  wielomiesięcznym  sporze  między  Brukselą  a
Budapesztem  o  pieniądze,  których  Węgry  coraz  bardziej  potrzebują  w  obliczu  pogarszającej  się
sytuacji gospodarczej w kraju.   

Źródło: Onet.pl

Rządowa wolta ws. KPO. Resort funduszy wylicza ich zalety

Przedstawiciele rządzącej ekipy po miesiącach opowiadania o tym, że Polska może sobie poradzić bez
środków z KPO, przyznali, że unijne pieniądze mogą umocnić naszą walutę.  

Źródło: Businessinsider

Wsparcie finansowe UE dla Ukrainy na 2023 r. Polska poparła propozycję

Polska  podczas  wtorkowego  posiedzenia  Rady  ECOFIN  w  Brukseli  Polska  poparła  propozycję
strukturalnego instrumentu wsparcia finansowego dla Ukrainy na 2023 r. – podało MF w 
komunikacie. 

Źródło: Forsal

KRAJ

Alert w rządzie. Takiego problemu PiS jeszcze nie miało

Sytuacja  w  finansach  Polski  jest  napięta.  Rząd  na  gwałt  szuka  oszczędności,  a  rynek  uważnie
przygląda się działaniom polityków znad Wisły. Co się takiego stało? - Pachnie rokiem 2008, kiedy na
głowę zwalił  nam się globalny kryzys finansowy. Sytuacja bez precedensu za tej władzy - mówi w
rozmowie  z  money.pl  wysoko  postawiony  urzędnik  Ministerstwa  Finansów.  Czym  to  może
skutkować? 

Źródło: Money.pl

Pilne zebranie władz PiS. "Sytuacja jest piekielnie trudna"

We wtorek 8 listopada zebrały się ścisłe władze PiS, tzw. Prezydium Komitetu Politycznego - wynika z 
informacji  Wirtualnej  Polski.  Tematem  jest  spodziewany  kryzys  w  finansach  publicznych  i  ciężka
sytuacja budżetowa. Cele: szukanie oszczędności i odblokowanie środków w ramach Krajowego Planu
Odbudowy. Rząd pracuje także nad zmianami w tarczy antyinflacyjnej. - Premier Mateusz Morawiecki
o sytuacji raportuje właśnie prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu - mówią nasi informatorzy.

Źródło: wp.pl
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Syn Pileckiego chce ogromnego odszkodowania. Niebawem pierwsza rozprawa

Andrzej Pilecki, syn rtm. Witolda Pileckiego domaga się od państwa ponad 26 mln zł zadośćuczynienia
i  odszkodowania  za  krzywdę  doznaną  przez  jego  ojca.  Niebawem  przed  Sądem  Okręgowym  w
Warszawie odbędzie się pierwsza rozprawa – pisze we wtorek "Super Express". 

Źródło: Onet.pl

Święto  Niepodległości  w  Warszawie.  Przez  miasto  przejdzie  21  zgromadzeń,  w  tym  Marsz
Niepodległości

Podczas tegorocznego Święta Niepodległości ulicami Warszawy przejdzie m.in. Marsz Niepodległości,
który organizowany jest pod hasłem "Silny Naród, Wielka Polska". Tego samego dnia zaplanowano 20
innych manifestacji w stolicy. 

Źródło: Gazeta.pl

Wielki problem małych sklepów. Ludzie kupują coraz mniej

Jeszcze  rok  temu  klienci  kupowali  w  małych  sklepikach  średnio  pięć  produktów  podczas  jednej
wizyty. Teraz to już tylko nieco ponad cztery i pół produktu. Mimo to i tak wydają o ponad 13 proc.
więcej  -  wynika  z  badania  firmy  M/platform.  Po  takich  zakupach  ludzie  wychodzą  z  portfelem
lżejszym o 25 złotych. 

Źródło: wp.pl

Sędzia Tuleya składa skargę do ETPCz za blokowanie jego powrotu do sądu przez ludzi Ziobry

Symbol wolnych sądów, Igor Tuleya, złożył  skargę do ETPCz w związku z niewykonywaniem przez
prezesów  sądów  z  nominacji  Ziobry,  prawomocnych  orzeczeń  nakazujących  dopuszczenie  go  do
pracy. Tuleya wystąpi też o 15 tys. zł grzywny i areszt dla nominatki ministra 

Źródło: OKO.press

Banki planują dalsze zaostrzanie polityki kredytowej. Raport NBP

W czwartym kwartale 2022 roku banki będą dalej zaostrzać kryteria kredytowania przedsiębiorstw
oraz gospodarstw domowych - wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego "Sytuacja na rynku
kredytowym". Bank centralny podał, że pogorszenie się perspektyw makroekonomicznych i wzrost
stóp procentowych istotnie ograniczyły aktywność na rynku kredytowym w trzecim kwartale 

Źródło: TVN 24 BiS

Zła wiadomość dla trzymających nieużywane mieszkania. Nowy podatek

Ministerstwo Aktywów Państwowych – z doradcami gospodarczymi szefa resortu Jacka Sasina na
czele – chce nałożyć daninę na nieużywane mieszkania, które nie funkcjonują na rynku najmu i są
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czystą  lokatą  kapitału.  Władze  chcą  też  przeciwdziałać  przyszłym  zakupom  o  takim  charakterze.
Intencją tych działań jest ograniczenie spekulacji oraz wzmocnienie rynku najmu, gdzie wzmożony
popyt zderza się z niską podażą. 

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

Turcja idzie na rękę Rosji. Za gaz będzie płacić w rublach

Tureckie Ministerstwo Energii poinformowało, że Ankara rozpoczęła częściową płatność za rosyjski
gaz w rublach. To efekt porozumienia między Władimirem Putinem a Receptem Tayyip Erdoganem.
Przywódcy obu krajów uzgodnili we wrześniu, że Turcja zapłaci za 25 proc. dostaw gazu w rosyjskiej
walucie. 

Źródło: Money.pl

Iran. Parlament przegłosował karę śmierci dla aresztowanych po śmierci Mahsy Amini

Jak podaje "Newsweek", irański parlament przegłosował skazanie na karę śmierci osób, które zostały
aresztowane  podczas  protestów  po  śmierci  22-letniej  Kurdyjki  Mahsy  Amini.  Według  danych
niezależnych organizacji, w ich trakcie aresztowano nawet 15 tysięcy ludzi. 

Źródło: Gazeta.pl

Rosyjska  propaganda.  Żołnierz  twierdzi,  że  na  froncie  atakowały  go  kobiety  z  Polski

Polskie kobiety atakują Rosjan podczas "wojskowej operacji specjalnej" - taki przekaz stworzyły we
wtorek rosyjskie kanały propagandowe. Agencja RIA Nowosti opublikowała nagranie zamaskowanego
żołnierza rosyjskich sił zbrojnych, który relacjonuje, jak wyglądała jego walka na froncie. Jego słowa
mogą zdumiewać.
 
Źródło: Polsat News

Ameryka  liczy  głosy  w  wyborach  do  Kongresu.  Pierwsze  sygnały:  Demokraci  lepiej,  niż  się
spodziewano

Pomimo  pewnych  rozczarowań  na  wschodnim  wybrzeżu  Republikanie  nadal  są  faworytami  do
przejęcia Izby Reprezentantów. Senat pozostaje wielką niewiadomą. 

Źródło: Wyborcza.pl
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