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Awantura w Sejmie. "Haniebna poprawka Macierewicza", opozycja zerwała kworum

Nocna sejmowa awantura w sprawie uchwały o uznaniu Rosji za państwo sponsorujące terroryzm.
PiS  nieoczekiwanie  i  w  ostatniej  chwili  wniosło  poprawkę,  której  autorem  miał  być  Antoni
Macierewicz, dotyczącą odpowiedzialności Rosji także za katastrofę smoleńską. W trakcie głosowania
nad zmianą w projekcie uchwały opozycyjni posłowie zerwali kworum i w efekcie do rozstrzygnięcia
nie doszło. 

Komentarz Lewicy:

Do uzgodnionej przez kluby uchwały w sprawie uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm, PiS
wprowadził  poprawkę  mówiącą  o  odpowiedzialności  Rosji  także  za  katastrofę  smoleńską.  To
nieodpowiedzialne uprawianie polityki na cele wewnętrzne, wtedy gdy powinna być tylko jedna racja
- racja stanu. 

"Rosja jest państwem wspierającym terroryzm" - dla każdego przyzwoitego człowieka to zdanie jest
prawdziwe  bez  żadnego  "ale".  Dla  PiS  to  zdanie  jest  nie  do  przełknięcia  bez  dodania  bredni
Macierewicza. 

Od ponad 300 dni trwa bestialska i bezprawna napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W tej wojnie
zginęły  już  tysiące  ludzi,  w  tym  wiele  dzieci.  Poszczególne  parlamenty  demokratycznych  państw
przyjmują jasne stanowiska dotyczące Federacji Rosyjskiej. W tej sprawie sytuacja musi być czarno-
biała, nie ma tutaj żadnych odcieni. Zło trzeba nazywać złem!

Cieszymy się z  rezolucji  przyjętej  przez Parlament Europejski,  która stawia sprawę jasno i  uznaje
Federację Rosyjską jako państwo sponsorujące terroryzm. Parlamenty Estonii, Litwy i Łotwy przyjęły
uchwały, w których jasno określiły czym dzisiaj jest Federacja Rosyjska, że stoi tam gdzie Iran, Syria,
czy też Korea Północna i sponsoruje terroryzm. Podobnie uczyniła izba poselska w Czechach, zrobił to
polski Senat. Czas na polski Sejm, dlatego klub parlamentarny Lewicy złożyła projekt uchwały Sejmu
RP w sprawie uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm.

Dzieląca, niepotrzebna poprawka do uchwały nie uzyskała większości. I dobrze. Teraz Sejm powinien
przyjąć uchwałę potępiającą Rosję w kształcie wynegocjowanym przez wszystkie kluby. Jednogłośnie. 
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UNIA EUROPEJSKA

Europejska mapa bezrobocia. Polska i Niemcy z najniższym wskaźnikiem w UE

W październiku 2022 r. wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro i w Unii Europejskie
spadła. W Polsce trzeci miesiąc z rzędu wskaźnik ten nie zmienia się, ale jest nadal najniższy w UE. 

Źródło: Forsal

Kierowcy i kurierzy tylko z etatem? Unia kręci bat na firmy typu Uber

W  pierwszej  połowie  grudnia  Parlament  Europejski  i  Rada  UE  zdecydują  o  kształcie  dyrektywy
chroniącej  zarobkujących  poprzez  aplikacje  typu  Uber,  Bolt,  Glovo.  Kluczowe  są  propozycje
poprawek, które łagodzą m.in. domniemanie etatu między platformą i osobami realizującymi usługi
za  ich  pośrednictwem.  Takie  zmiany  popierają  pracodawcy,  a  związkowcy  apelują  o  przyjęcie
kompromisowych rozwiązań, które zapewnią, że nowe przepisy nie będą bezzębne. 

Źródło: Businessinsider

Unia Europejska ostrzega Elona Muska. Może zbanować Twittera

UE  grozi  Elonowi  Muskowi,  że  zakaże  Twittera  w  krajach  członkowskich,  jeśli  serwis  nie  będzie
przestrzegał surowych zasad dotyczących moderacji treści, które obowiązują w Unii - poinformował
"Financial  Times".  Właściciel  m.in.  Tesli  przed przejęciem medium społecznościowego zapowiadał
poważne zmiany, które - w jego rozumieniu - mają przywrócić wolność słowa na portalu. 

Źródło: Money.pl

KRAJ

Lex Czarnek 2.0 trafi do prezydenta. Weto Senatu odrzucone dwoma głosami

Sejm odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, zwanej jako Lex
Czarnek 2.0.  Za odrzuceniem uchwały  Senatu głosowało 224 posłów, przy  wymaganej  większości
bezwzględnej 223 posłów. 

Źródło: Onet.pl

Sejm za zamrożeniem cen gazu w 2023 roku, ale nie dla wszystkich

Sejm  w  czwartek  uchwalił  ustawę,  której  celem  jest  zamrożenie  cen  gazu  m.in.  dla  odbiorców
indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Jego cena maksymalna wyniesie 200,17 zł za MWh.
Za uchwaleniem ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w
związku z sytuacją na rynku gazu głosowało 424 posłów, nikt nie był przeciw, a 16 wstrzymało się od
głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. 

Źródło: Money.pl
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Sejm uchwalił ustawę abolicyjną w sprawie wyborów prezydenckich w 2020 r.

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o zaniechaniu ścigania za przekazanie przez niektóre samorządy
danych wyborców w związku z korespondencyjnymi wyborami prezydenckimi zarządzonymi na 10
maja 2020 r. Wcześniej Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu w całości.

Źródło: Polsat News

Praca zdalna. Sejm w końcu podjął decyzję

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez
pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą - przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy, którą
w  czwartek  uchwalił  Sejm.  Ponadto  pracodawcy  będą  mogli  wprowadzić  kontrolę  trzeźwości
pracowników. 

Źródło: Money.pl

"Ziobro przegrał w Sejmie!" Ustawa o notariacie odrzucona

Sejm odrzucił w całości projekt noweli ustawy o notariacie autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości.
Za głosowało 220 posłów, przeciw było 214, nikt nie wstrzymał się od głosu. Aż 14 posłów PiS nie
wzięło udziału w głosowaniu. Zabrakło m.in. premiera Mateusza Morawieckiego. 

Źródło: Gazeta.pl

Paliwa bez podatku przez kolejne miesiące. Jest decyzja posłów

Sejm  uchwalił  w  czwartek  nowelę  ustawy  o  podatku  akcyzowym,  która  zawiera  także  przepisy
wydłużające okres niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej od sprzedaży paliw do 30 czerwca
2023 roku. Obecnie zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej paliw obowiązuje do końca
tego roku. 

Źródło: TVN 24 BiS

Tajemnica słynnej działki Morawieckiego. "Ksiądz z teczką w SB"

700 tys.  zł  za grunty warte 4 mln zł  — brzmi  jak interes  życia.  I  zapewne był  nim dla Mateusza
Morawieckiego,  który  w  2002  r.  odkupił  własność  Kościoła  na  wrocławskim  Oporowie.  Premier
tłumaczył, że zrobił to, ponieważ wierzył w rozwój stolicy Dolnego Śląska, ale tuż przed wejściem do
polityki w 2015 r. przepisał działkę na żonę. "Gazeta Wyborcza" ujawnia, że za intratną transakcją stał
ks. Stanisław Żarski, który za rządów PiS awansował na generała, a okazał się współpracownikiem SB
o pseudonimie "Pątnik". 

Źródło: Onet.pl
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Polska stolica zwolnień. W tym mieście w ciągu kilku miesięcy pracę straciło tysiąc osób

W  niespełna  50-tysięcznym  ośrodku  powiatowym  zwalniają  najwięksi  pracodawcy.  —  Jestem
przekonany, że w Polsce w ostatnich miesiącach nie było mowy o zwolnieniach grupowych o takiej
skali  –  przyznaje  prezydent  miasta.  Losy  Starachowic  jak  w  soczewce  mogą  jednak  skupiać
zagrożenia, jakie czyhają na rynku pracy. 

Źródło: Businessinsider

Katechetka na L4 niosła krzyż na procesji. Sprawa trafiła do sądu

Katechetka spod Torunia, która przebywała na zwolnieniu lekarskim, została przyłapana na procesji
drogi krzyżowej. Nauczycielka była jedną z osób niosących krzyż. Ponieważ sprawa wyszła na jaw, ZUS
cofnął jej zasiłek chorobowy. Sprawa trafiła jednak do sądu, który stanął po stronie kobiety.

Źródło: Polsat News

Rząd chce ustawowo zapewnić kanałom TVP najlepsze pozycje u operatorów

Kanały Telewizji Polskiej, objęte zasadą must carry/must offer, mają być na pierwszych miejscach u
operatorów telewizyjnych. Takie zapisy znalazły się w projekcie ustawy, którą już dzisiaj może zająć
się  Sejm.  "Rząd  tylnymi  drzwiami  uderza  przed  wyborami  w  prywatne  media"  –  alarmuje
Konfederacja Lewiatan. 

Źródło: Press

Polacy będą zaciskać pasa. Tyle na święta wyda czteroosobowa rodzina

Szalejąca inflacja sprawia, że święta Bożego Narodzenia będą droższe. Dla czteroosobowej rodziny
święta będą wiązały się z wydatkiem rzędu ponad 3 tys. zł. Rosnące koszty sprawiają, że aż 73 proc.
Polaków planuje ograniczyć wydatki. Najwięcej osób chce oszczędzać na prezentach.   

Źródło: Innpoland

Prokuratura chce postawić zarzuty Ewie Wrzosek

Podsłuchiwana Pegasusem prokurator miała ujawnić szefowi biura stołecznego ratusza informacje ze
śledztwa.  Dowodem  są  SMS-y  z  jego  telefonu  –  twierdzi  prokuratura.  Wrzosek  uważa,  że  to
manipulacja. 

Źródło: rp.pl
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ZAGRANICA

Biden spotka się z Putinem? Prezydent USA postawił warunek

-  Jestem gotowy spotkać się z  Władimirem Putinem, jeśli  zdecyduje,  że  chce zakończyć wojnę w
Ukrainie — powiedział  w czwartek prezydent USA Joe Biden po spotkaniu z prezydentem Francji
Emmanuelem Macronem. Dodał jednak, że Putin dotąd nie wykazuje takich oznak, oraz zapewnił, że
nie podejmie decyzji bez konsultacji z sojusznikami.

Źródło: Onet.pl

Orlen podpisał umowy na zakup stacji paliw na Węgrzech i Słowacji

Orlen Unipetrol należący do Grupy Orlen podpisał z węgierskim koncernem MOL umowy na zakup
stacji paliw na Węgrzech i Słowacji. To oznacza, że czeska spółka Grupy Orlen nabędzie 100 proc.
udziałów w spółce Normbenz Magyarorsag z siedzibą w Budapeszcie. 

Źródło: Money.pl

Obraz skradziony z Muzeum Narodowego odnaleziony w Niemczech. Został wystawiony na aukcji

W ofercie niemieckiego domu aukcyjnego Grisebach odnaleziono akwarelę Wassilego Kandinskiego
"Kompozycja",  która  w  1984  roku  została  skradziona  z  Muzeum  Narodowego  w  Warszawie  -
poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czwartek obraz został sprzedany.

Źródło: Polsat News

USA szykują dla Rosji dwie przykre niespodzianki. To ogromne wsparcie dla Ukrainy

Amerykańscy urzędnicy przekazali  w rozmowie z CNN, że USA rozważają rozszerzenie szkoIeń dla
ukraińskich żołnierzy. Plan zakłada szkolenie 2500 wojskowych miesięcznie amerykańskiej bazie w
Niemczech. Pentagon przyznał także w środę kontrakt na sześć systemów zaawansowanej obrony
powietrznej NASAMS dla Ukrainy. Jego wartość to 1,2 mld dolarów. 

Źródło: Gazeta.pl
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