
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Prezydent  podpisał  reformę  Kodeksu  karnego.  Bezwzględne  dożywocie  oraz  konfiskata  aut
pijanych kierowców

Prezydent  Andrzej  Duda  podpisał  reformę  Kodeksu  karnego  wprowadzającą  m.in.  bezwzględne
dożywocie  oraz  konfiskatę  aut  pijanych  kierowców.  Przepisy  wejdą  w  życie  trzy  miesiące  od
momentu złożenia podpisu pod ustawą. Karniści uważają jednak, że ta nowelizacja "cofa Polskę do
czasów PRL-u" i może nie być zgodna z europejskimi konwencjami. 

Komentarz Lewicy:

Zbigniew Ziobro wprowadza zmiany w Kodeksie  Karnym tylko  po to,  aby  móc mówić  o  sobie  w
nadchodzącej kampanii wyborczej – jestem Szeryfem i jestem bezlitosny w ściganiu przestępców. 

Minister  Sprawiedliwości  w obecnej nowelizacji  wykluczył  proces resocjalizacji  z  elementów kary,
przed nim już tylko propozycja powrotu do Kodeksu Hammurabiego i zasady oko za oko i ząb za ząb. 

Lewica nie jest przeciwko karaniu przestępców, ale za robieniem to z głową. Nie chcemy, aby Ci
którzy chcą zmienić swojego życia nie mieli ku temu szansy.  Nie każdy kto ma odmienne zdanie od
ministra  Ziobro  od  razu  chce  bronić  przestępców,  to  jest  argument  na  poziomie  przedszkola  i
wyklucza jakąkolwiek merytoryczną dyskusję na temat zmian.

Ziobro lubi medialne kampanię, ale  nie lubi pozytywistycznej pracy. Od 7 lat nie umie przyspieszyć
pracy sądów. W 2021 r.  Polacy czekali  na wyrok w wielu sprawach niemal dwukrotnie dłużej niż
jeszcze dekadę temu. 

Gdyby chciał ścigać pedofilii poparłby ustawę Lewicy o braku przedawnienia przestępstw pedofilii.
Gdyby  iść  retoryką  Ziobro,  to  on  tego  nie  zrobi,  ponieważ  ona  godziłaby  w  jego  politycznych
sojuszników. 

Jeżeli  pan  minister  Ziobro  rzeczywiście  chce  skutecznie  walczyć  z  przemocą  i  gwałtem  to  niech
spowoduje, iż projekt o zmianie definicji gwałtu zostanie wyjęty z sejmowej zamrażarki i przyjęty.
Sądzenie nastolatków jak dorosłych idzie w poprzek światowych trendów, jak należy traktować osoby
niepełnoletnie.  Jeżeli  mówimy o resocjalizacji  w przypadku osób dorosłych to ona działa,  ale nie
sprawdza się w przypadku nastolatków. Jeżeli więc minister Ziobro chciał sprawić, aby młodzi ludzie,
którzy weszli na ścieżkę przestępstwa, przeszli na jasną stronę mocy, to musi się wziąć za mrówczą
pracę  poprawy  systemu  wychowawczego  młodych  osób.  Wiemy  dlaczego  on  tego  nie  zrobi,
ponieważ to się nie sprawdza medialnie. Mówienie: „wsadzę do więzienia 14-latka” lepiej sprzedaje
się w mediach, chociaż jest nieskuteczne z punktu widzenia wychowawczego. 
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Kolejne nieścisłość to kwestia konfiskaty aut, dlaczego wyłączeni są z niej kierowcy zawodowi lub
poruszający się samochodami służbowymi? Skąd taki podział, jaka jest tego przyczyna? Tak surowa
kara jak przepadek mienia nie dotyczy tych, którzy poruszają się na drogach najczęściej, a przecież
przestępstw na drodze nie popełniają tylko kierowcy samochodów prywatnych. Senat już wskazał
niekonstytucyjność tych przepisów. 

Szkoda,  że  prezydent  Andrzej  Duda  nie  skierował  przepisów do TK.  Przypominamy,  że  Trybunał
Konstytucyjny Julii Przyłębskiej w 2020 r. uznał w całości za niekonstytucyjną forsowaną od 2019 r.
przez Ziobrę nowelizacja Kodeksu Karnego. Jak skrajnie niekonstytucyjne musiały to być przepisy,
skoro Trybunał  kontrolowany przez  PiS  to  odrzucił,  a  do TK sprawę skierował  prezydent Andrzej
Duda. 

UNIA EUROPEJSKA

Tyle maksymalnie ma kosztować rosyjska ropa. Polska dała zielone światło

Polska zaakceptowała propozycję Unii Europejskiej dotyczącą limitu ceny rosyjskiej ropy, w wysokości
60 dolarów za baryłkę - powiedział w piątek wieczorem ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś,
którego cytuje agencja Reuters. Pułap dotyczy importu surowca transportowanego drogą morską. 

Źródło: Money.pl

Unia gwarantuje wzrost minimalnej płacy

Na koniec 2023 r. minimalna pensja wyniesie 4 tys. zł — obiecywał Jarosław Kaczyński, prezes PiS.
Obietnicy nie dotrzymał. Na koniec przyszłego roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 3,6
tys. zł. Za sprawą unijnej płacy minimalnej obietnica prezesa PiS zostanie spełniona w 2025 r., choć
zgodnie  z  polskimi  zasadami mogłaby już  nawet  w 2024  r.  Pracodawcy woleliby,  by  rząd  z  nich
zrezygnował. 

Źródło: Businessinsider

Dramatyczny punkt zwrotny dla Unii Europejskiej. Nowy spór handlowy z USA

Europę i Stany Zjednoczone zaczyna dzielić to, co przez lata było spoiwem nie mniej istotnym niż
więzi w zakresie bezpieczeństwa: stosunek do wolnego handlu, globalizacji i wzajemnych stosunków
gospodarczych 

Źródło: OKO.press

Wiceszefowa KE na kursie kolizyjnym z PiS. "Chciałabym, żeby Polska znów była wielka"

Jeśli dacie pieniądze Kaczyńskiemu, wygra on wybory z wielkim śmiechem. Jeśli nie dacie pieniędzy
Kaczyńskiemu, wygra on wybory, zrzucając winę na Brukselę — ocenia w rozmowie z Bloombergiem
sytuację w Polsce Vera Jourova, wiceszefowa Komisji Europejskiej. Równocześnie dodaje, że marzy jej
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się, aby "Polska znów była wielka". 

Źródło: Businessinsider

Europejskie państwa pomagają sprzedawać rosyjską ropę

Jak  podaje  Polski  Instytut  Ekonomiczny  w swoim  tygodniku,  od  początku  inwazji  na  Ukrainę  co
najmniej 33% morskiego transportu rosyjskiej ropy zostało zrealizowane przez tankowce pływającymi
pod maltańskimi, greckimi, cypryjskimi i chorwackimi banderami. 

Źródło: Obserwatorgospodarczy.pl

KRAJ

Węgiel z Kolumbii nic niewart, czyli jak tanim surowcem od rządu palić się nie da

Mieszkańcy miejscowości i wsi wokół Białegostoku z oszczędności rezygnują z zakupu węgla, nawet
tego tańszego dystrybuowanego przez spółki Skarbu Państwa. Wybierają palenie drewnem, bo jest
tańsze, albo darmowe, bo mają własne lasy.  Węgiel  orzech z  Kolumbii,  który właśnie dociera do
części podlaskich gmin, okazał się... miałem: — To się nie nadaje do palenia. Trzeba drzewo wwalić,
wrzucić  grubszego węgla  i  dopiero  można tym miałem zasypywać  — denerwuje  się  mieszkaniec
Supraśla.

Źródło: Onet.pl

Spory frankowiczów i banków wkraczają w nową fazę. Jeden z pierwszych takich wyroków

Wygrana  frankowicza  w  sądzie  z  bankiem,  skutkująca  unieważnieniem  umowy  kredytu
mieszkaniowego, nie zawsze oznacza końca sporu. Banki bowiem wysuwają roszczenia, domagając
się  od  klientów  opłaty  za  to,  że  przez  lata  korzystali  z  kapitału,  który  bank  im  udostępnił.
Argumentują,  że  gdyby  klient  chciał  go  pożyczyć,  musiałby  sporo  zapłacić,  więc  odniósł  korzyść,
dysponując pieniędzmi udostępnionymi przez bank.

Źródło: Businessinsider

Księża na Orlenie tankują taniej. Koncern odpowiada: standardowa umowa biznesowa

"Czy wiecie, że księża mają specjalny rabat na paliwo w Orlenie?" - tak zatytułowany wpis w serwisie
Wykop.pl wywołał lawinę komentarzy. Oficjalnie odpowiedział na nie także PKN Orlen, tłumacząc, że
to "standardowa umowa biznesowa". 

Źródło: Money.pl

Urodziny  Radia  Maryja.  Wśród  gości  m.in.  Jacek  Sasin,  Mariusz  Błaszczak,  Zbigniew  Ziobro

W sobotę w Toruniu odbywają się uroczystości  związane z  31.  rocznicą powstania Radia Maryja.
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Uroczystej  mszy  świętej  w  hali  widowiskowo-sportowej  przewodniczył  metropolita  gdański  abp.
Tadeusz Wojda. W wydarzeniu udział wzięli posłowie i ministrowie.

Źródło: Polsat News

Elżbieta Witek nie chce zapłacić kary nałożonej przez NIK

Elżbieta Witek nie stawiła się na wezwanie NIK. Dlatego też urząd nałożył na marszałek Sejmu karę.
Centrum  Informacyjne  Sejmu  wydało  komunikat,  że  decyzja  ta  zostanie  zaskarżona  do  sądu
administracyjnego.

Źródło: Bankier.pl

Kaczyński o "pogoni za pieniądzem" wśród lekarzy. Minister Niedzielski: Absolutna zgoda

-  Absolutna zgoda -  powiedział  Adam Niedzielski  odnosząc się do słów Jarosława Kaczyńskiego o
"pogoni za pieniądzem". Minister zdrowia przywołał dane, z których wynika, że w 2019 roku średnie
wynagrodzenie wśród lekarzy wyniosło 26 tys. zł. 

Źródło: Gazeta.pl

"Powrót ze szczytów", rata może spaść

Rynek zakłada koniec podwyżek stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. Zatem najpewniej szczyt WIBOR-
a mamy za sobą - stwierdził ekonomista Rafał Mundry. Analitycy Banku Pekao wskazali, że według
rynku trzymiesięczny WIBOR za rok ma być na poziomie 6 procent. 

Źródło: TVN 24 BiS

Ujawniamy: Tenisowy Memoriał Kaczyńskich w Kozerkach był nielegalny. 45 tys. zł kary

Turniej, w trakcie którego doszło także do napastowania seksualnego pracownic restauracji, odbył się
w  sposób  nielegalny  —  potwierdził  Onet.  Już  we  wrześniu  pisaliśmy,  że  właściciele  obiektu  w
Kozerkach, współpracujący z Polskim Związkiem Tenisowym i finansowani przez Ministerstwo Sportu,
nie dysponowali pozwoleniem na jego użytkowanie. Teraz zostali ukarani dotkliwą karą finansową. 

Źródło: Onet.pl

Karpiowe dla części górników. Z grudniową wypłatą dostaną bonus

Do  1350  zł  brutto  karpiowego  otrzymają  pracownicy  JSW  Szkolenie  i  Górnictwo.  Kwoty  są
uzależnione od rodzaju wykonywanej pracy. 

Źródło: Businessinsider
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Dyscyplinarka za założenie związku. Zwolniony pracownik Sii zdradza, jakie podejmie kroki

To nie koniec głośnego sporu pomiędzy Sii Polska a pracownikiem firmy, który postanowił założyć
związek  zawodowy.  Krystian  Kosowski  tłumaczy  w  Bankier.pl,  że  zamierza  walczyć  w  sądzie  o
przywrócenie do pracy. Związek zawodowy zaś planuje poinformować o sytuacji m.in. Państwową
Inspekcję Pracy i przedstawicieli polskich władz. 

Źródło: Bankier.pl

Ziobro kolejny raz odcina się od rządu. Tym razem w obronę bierze sędziów

Minister  sprawiedliwości  i  lider  Solidarnej  Polski  otwiera  kolejny  front  wojny  z  premierem
Mateuszem  Morawieckim.  Tym  razem  chodzi  o  wynagrodzenia  m.in.  sędziów.  Resort  Zbigniewa
Ziobry uważa, że należą im się większe podwyżki, niż te zaplanowane przez rząd. Ministerstwo 

Sprawiedliwości sprzeciwiło się ustaleniu waloryzacji sędziowskich pensji na niższym poziomie. 

Źródło: Money.pl

Długi cień długu. Skarb Państwa słono zapłaci za obsługę pożyczek

Przez dekadę świat mógł bezkarnie się zadłużać. Polska korzystała z tej możliwości nader ostrożnie.
Gdy  trzeba  było  pójść  na  całość,  okazało  się,  że  pożyczanie  może  kosztować  całkiem  sporo.  A
wierzyciele wcale nie pchają się nad Wisłę drzwiami i oknami 

Źródło: Forsal

Od  Polic  do  prokurator.  Kulisy  sprawy,  za  którą  prokuratura  chce  pozbawić  immunitetu  Ewę
Wrzosek

Znana śledcza w sprawie „wyborów kopertowych” wpadła w sidła CBA przypadkiem. 

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

Międzynarodowi  biegli:  w ciałach  ofiar  katastrofy  w Smoleńsku brak obrażeń wskazujących  na
wybuch

Międzynarodowy zespół biegłych, który powołała Prokuratura Krajowa, nie znalazł w ciałach ofiar
katastrofy w Smoleńsku dowodów na wybuch - dowiedzieli się dziennikarze TVN24. Część rodzin ofiar
chce upublicznienia opinii końcowej ekspertów, wydanej 20 września. 

Źródło: TVN 24
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Łukaszenka spotyka się z ministrem Szojgu

Minister  obrony  Rosji  Siergiej  Szojgu  przyleciał  w  sobotę  do  Mińska,  o  czym media  państwowe
poinformowały już po jego wylądowaniu w stolicy Białorusi. Jak podano, Szojgu przybył na rozmowy
ze swoim białoruskim odpowiednikiem. Wkrótce potem odbyło się też spotkanie rosyjskiego ministra
z Alaksandrem Łukaszenką. 

Źródło: Defence24.pl

USA. Emmanuel Macron po spotkaniu z Joe Bidenem mówił  o gwarancjach bezpieczeństwa dla
Rosji

Przyszła europejska architektura bezpieczeństwa musi zawierać gwarancje dla Rosji - powiedział w
sobotę telewizji TF1 prezydent Francji Emmanuel Macron. Przytoczył przy tej okazji słowa Władimira
Putina, który ma obawiać się, że "NATO zbliża się do granic" jego państwa. Macron jednocześnie 

zapowiedział, że Ukraina otrzyma dodatkowe wsparcie militarne do walki z okupantem.

Źródło: Polsat News

"Jak najszybsze" znalezienie rozwiązania. Scholz rozmawiał z Putinem

Olaf Scholz i Władimir Putin odbyli w piątek godzinną rozmowę telefoniczną. Kanclerz miał potępić
ataki  na  infrastrukturę  cywilną  w  Ukrainie.  Tego  samego  dnia  prezydent  Rosji  rozmawiał  też  z
Alaksandrem Łukaszenką.

Źródło: Interia.pl

Lewica
ul. Złota 9/4, 
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

6


