
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Polacy nie płacą alimentów. W ciągu roku zaległości wzrosły o 40% i wynoszą 13,4 mld zł!

Jak informuje BigInfo Monitor, co drugi rodzic, który nie otrzymuje alimentów, doświadcza obecnie
dodatkowych problemów z ich ściąganiem ze względu na wysoką inflację. Rosnące koszty życia to
częsta wymówka, którą zasłaniają się osoby niepłacące na dzieci. Jak wynika z danych zgromadzonych
w  Rejestrze  Dłużników  BIG  InfoMonitor,  za  większość  niezapłaconych  alimentów  odpowiadają
ojcowie, którzy stanowią 94% dłużników.

W Polsce  wśród niepłacących rodziców jest  ponad 262 tys.  mężczyzn,  w porównaniu do 16 tys.
kobiet. Jeśli chodzi o ojców, najwięcej dłużników odnotowano w przedziale wiekowym od 45 do 54
lat. W tym przypadku granica wieku jest niższa natomiast w przypadku matek (od 35 do 44 lat). 

Komentarz Lewicy:

12 marca 2021 r.  złożyliśmy projekt  ustawy o alimentach natychmiastowych,  to element pakietu
alimentacyjnego stworzonego przez mecenas Danutę  ̨Wawrowską z Pomorskiej Izby Adwokackiej i
Stowarzyszenie „Alimenty to nie prezenty”. 

Projekt  wprowadza  alternatywną  drogę  uzyskiwania  świadczeń  alimentacyjnych,  poprzez
alimentacyjny  nakaz  zapłaty,  którym  ustalane  byłyby  alimenty  w  wysokości  wyliczanej
proporcjonalnie  do wysokości  najniższego wynagrodzenia.  Oczywiście,  jeżeli  rodzice uznają,  że ta
kwota jest za niska lub za wysoka, to będą mogli iść do sądu i przeprowadzać całą tą wielomiesięczną
procedurę.  Dla  nas  jest  to  istotne,  aby  dziecko,  które  jest  pomiędzy  dwójką  skonfliktowanych
rodziców,  nie  traciło.  Prawa  i  dobrostan  dziecka  jest  dla  nas  najważniejszy!  Dziecko  powinno
otrzymywać alimenty  natychmiast,  przecież  na czas  postępowania  sądowego nie  zapadnie w sen
zimowy. W Polsce niealimentacja jest ciągle ogromnym prawnym i społecznym problemem. 

Zobowiązania  wobec  Funduszu  Alimentacyjnego  w  2021  r.  wynosiło ponad  11  mld  złotych,  a
zadłużenie rodziców zobowiązanych do alimentacji wobec dzieci wynosiło ponad 40 mld złotych. Dziś
te liczby są większe.  Należy podkreślić, iż te dane odnoszą się wyłącznie do sytuacji  po wyrokach
sądowych, tak więc są możliwe do oszacowania. 

Dziecko jest dobrem najwyższym, zwracamy się do wszystkich ugrupowań zasiadających w Sejmie o
poparcie projektu ustawy o alimentach natychmiastowych. 
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Bezrobocie w Polsce. Są już najnowsze dane

Stopa  bezrobocia  w  listopadzie  wyniosła  5,1  proc.,  tyle  samo  co  w  październiku  —  przekazało
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Przybywa zagranicznych inwestycji w Polsce. NBP ujawnił najnowsze statystyki

Wartość  zagranicznych  inwestycji  bezpośrednich  w  naszym  kraju  w  2021  r.  wyraźnie  wzrosła  i
przebiła  z  górką  100  mld  zł.  Dużo  mniejsze  były  polskie  inwestycje  za  granicą,  ale  podwoiły  się
względem pandemicznego 2020 r. — wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego.
Największym inwestorem bezpośrednim w Polsce pozostają Niemcy.  Stany Zjednoczone są tuż za
podium. 

Komentarz Lewicy:

Wiele firm już odczuwa spowolnienie gospodarcze oraz kłopoty związane z  drożejącymi źródłami
energii. Zwolnienia już trwają, ale nie należy spodziewać się dużego wzrostu bezrobocia. 

Dane o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych wskazują, iż trend przenoszenia przede wszystkim
produkcji do Europy z Azji, w celu skrócenia łańcucha dostaw trwa. Polska na tym korzysta i to jest
czynnik,  który  stabilizuje  rynek pracy oraz w ogóle  podtrzymujący wzrost  gospodarczy w naszym
kraju.  Napływ tych inwestycji  to  nie  jest  zasługa rządu,  ale  wynik  tego,  że  jesteśmy częścią  Unii
Europejskiej i nasz kraj jest blisko ważnych rynków z Niemcami na czele. 

Polska  gospodarka  korzysta  na  tworzonych  na  nowo  łańcuch  dostaw,  wojna  i  droższy  fracht
zwiększyły  naszą  atrakcyjność,  kosztem  przede  wszystkim  Azji.  Jednakże  bez  pieniędzy  z  Unii
Europejskiej nasz kraj czeka recesja. Od dawna mówimy, iż źródłem taniego kapitału są pieniądze z
KPO dla Polski, ale obecnie w związku z decyzjami politycznymi kierownictwa PiS są one niedostępne.

Inwestycje firm krajowych lub tych, które już w Polsce działają wskazują,  iż  inwestują one nie w
produkcję, ale w poprawę efektywności energetycznej. 

Dużo  zależy  od  tego  jak  wielki  dołek  będzie  miał  miejsce  w Zachodniej  Europie,  gdzie  są  nasze
kluczowe rynki  eksportowe, a także gdzie jesteśmy częścią łańcucha dostaw. Bez KPO osiągnięcie
jakiekolwiek wzrostu gospodarczego będzie sukcesem, ale to również będzie w dużej mierze dzięki
temu, iż jesteśmy częścią wspólnego rynku Unii Europejskiej. 

Dlatego też Lewica domaga się: 

-  Uporządkowania  finansów  publicznych,  aby  wydatki  przestały  być  ukrywane  i  znów  były  pod
kontrolą parlamentu. Oznacza to obniżenie kosztów zaciąganych pożyczek na rynku. 

-  Zakończenia  przyjmowania  ustaw  w  trybie  24-godzinnym.  Prawo  w  Polsce  powinno  być
przewidywalne i  przyjmowane w drodze konsultacji  społecznych.  Do tej  pory  już  946 razy  polski
parlament  zmieniał  przepisy  podatkowe,  tylko  w  tym  roku  urzędy  skarbowe  przygotują  20  000
interpretacji  przepisów  podatkowych,  to  wszystko  świadczy  o  tym  z  jakim  skomplikowanym
systemem mamy do czynienia. Ciężko prowadzić biznes, kiedy prawo zmienia się z zaskoczenia. 
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- Uproszczenie systemu podatkowego. Naszym celem jest przygotowanie dwóch aktów prawnych -
ustawy  o  podatku  o  dochodach  osobistych  oraz  ustawy  o  podatku  od  dochodów  z  działalności
gospodarczej. Należy wyraźnie rozdzielić dochody, które mają Polki i Polacy zatrudnieni w zakładach
pracy od tych, którzy zarabiają prowadząc działalność gospodarczą.

- Odblokowania pieniędzy dla Polski w ramach KPO. 

UNIA EUROPEJSKA

Komisja Europejska zaproponuje nowe sankcje na Rosję

Komisja Europejska zaproponuje nałożenie restrykcji na sektor górniczy Rosji w ramach dziewiątego
pakietu sankcji UE, który ma ograniczyć Kremlowi możliwość finansowania wojny z Ukrainą — podał
we wtorek "Financial Times", powołując się na trzy osoby, znające szczegóły tego planu. 

Źródło: Onet.pl

Węgry podjęły decyzję. Pomoc finansowa dla Ukrainy zablokowana

Węgry zablokowały przeznaczenie przez Unię Europejską 18 mld euro pomocy makrofinansowej dla
Ukrainy w 2023 roku - podaje agencja Interfax-Ukraina. 

Źródło: wp.pl

Co dalej z polskim KPO? Minister w niemieckiej prasie: nie czekamy na pieniądze z Brukseli

Polski rząd jest na dobrej drodze do rozwiązania problemu z Brukselą – przekonuje w wywiadzie dla
niemieckiego  dziennika  "Handelsblatt"  polska  minister  finansów  Magdalena  Rzeczkowska.
Dziennikarze  pytali  członkinię  polskiego  rządu  o  odblokowanie  przez  UE 24  mld euro  środków z
Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. 

Źródło: Money.pl

KRAJ

Daniel Obajtek właśnie wpłacił 45 tys. zł na konto PiS. Partia liczy na więcej

Do końca roku prezesi i dyrektorzy państwowych spółek mają wpłacać darowizny na konto PiS, bo
tego oczekuje partia. Właśnie wpłynęły pieniądze od prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Maksymalna
suma dozwolona prawem. Hojnym darczyńcą okazał  się  też  Paweł Szczeszek,  od kwietnia prezes
Tauronu – 23 listopada też wpłacił 45 tys. zł. 

Źródło: Polityka
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Kołaczą, a parafianie nie otwierają. Księża rezygnują z tradycyjnej kolędy

Przez ostatnie dwa lata związane ze świętami Bożego Narodzenia wizyty duszpasterskie w domach
parafian  odbywały  się  w  cieniu  pandemii  koronawirusa.  Część  parafii  w  ogóle  rezygnowała  z
tradycyjnych  odwiedzin,  część  decydowała  się  na  zmianę  formuły.  W  tym  roku  na  przeszkodzie
księżom, by odwiedzić parafian, nie stoją już pandemiczne obostrzenia, ale sporo parafii nie wróci do
tradycyjnej  formuły  wizyty  duszpasterskiej.  Niektóre  nadal  tłumaczą  się  "niepewną  sytuacją
epidemiczną w kraju",  ale część duchownych przyznaje wprost,  że przez ostatnie dwa lata liczba
uczestniczących w niedzielnych  mszach radykalnie  spadła.  I  że  pukanie  do wszystkich drzwi,  gdy
większość nigdy nie zostanie przed nimi otwarta, to strata czasu. 

Źródło: Onet.pl

RPO interweniuje ws. uchwał anty-LGBT. „Uchylić tam, gdzie jeszcze obowiązują"

„W świetle  zapadłych  rozstrzygnięć  sądowych  uchwały  tego rodzaju  należy  uznać  za  naruszające
godność  i  dobre  imię  oraz  prawo  do  życia  prywatnego określonej  grupy  mieszkańców jednostki
samorządowej" - pisze w liście do gmin i powiatów RPO Marcin Wiącek 

Źródło: OKO.press

Największy kontrakt na węgiel w Polsce nie podpisany, bo PGG i PGE targują się o ceny

W najbliższych dniach ma dojść do podpisania największego w Polsce kontraktu na dostawy węgla.
Chodzi o umowę pomiędzy Polską Grupą Górniczą a Polską Grupą Energetyczną, dotyczącą dostaw w
2023 r. - ustalił  serwis wnp.pl. Obie strony od wielu miesięcy nie mogą dojść do porozumienia w
sprawie ceny węgla. 

Źródło: Money.pl

Kierowniczka z sieci IKEA prawomocnie uniewinniona

Sąd Okręgowy w Krakowie w postępowaniu apelacyjnym podtrzymał wyrok sądu rejonowego, który
uniewinnił  Katarzynę  N.  oskarżoną  o  dyskryminację  wyznaniową  przy  zwolnieniu  jednego  z
pracowników  sklepu  IKEA.  Wyrok  jest  prawomocny.  Prokuratura  Okręgowa  Warszawa-Praga  nie
wyklucza skierowania kasacji.

Źródło: Wirtualnemedia.pl

Oświadczenie  prokuratury  ws.  śledztwa  smoleńskiego.  Piotr  Świerczek  z  TVN:  Nie  zaprzeczyli
newsowi

Po tym, jak Piotr Świerczek i Robert Zieliński z TVN donieśli, że Prokuratura Krajowa nie ma dowodów
na wybuch w Smoleńsku, ta wydała oświadczenie, w którym stwierdza, iż nieprawdą jest, jakoby w
postępowaniu w sprawie katastrofy wykluczono którąś z rozważanych jej przyczyn. Piotr Świerczek 
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mówi "Presserwisowi": – Nie zaprzeczyli mojemu newsowi z 4 grudnia, tylko go uzupełnili. 

Źródło: Press

Firmy zapłacą rekordowe podatki za nieruchomości. Niektóre mówią pas

Więcej za prąd, gaz, paliwo, a do tego wyższy podatek od nieruchomości. Część przedsiębiorców,
zwłaszcza drobnych usługodawców i sklepikarzy, mówi dość. Bo koszty rosną, a przychody spadają. U
wielu  budżet  przestaje  się spinać.  Podwyżki  podatku sięgają  12 proc.  i  przelewają  czarę goryczy.
Firmy grożą, że się pozamykają. 

Źródło: Businessinsider

Sąd umorzył sprawę Barbary Kurdej-Szatan. "Nikogo nie znieważyła"

Sąd w Pruszkowie umorzył  sprawę aktorki  Barbary  Kurdej-Szatan, oskarżonej  w ubiegłym roku o
znieważenie funkcjonariuszy Straży Granicznej przez zamieszczenie wpisu na Instagramie. O decyzji
sądu poinformował mecenas Jacek Dubois. Prokuratura Okręgowa w Warszawie złoży zażalenie.

Źródło: Interia.pl

Tajemnicza dotacja od premiera. Prawie 1,4 mln złotych na Visegrad24

Wychwalają  Trumpa,  popierają  skrajną  amerykańską  prawicę  i  kolportowały  film  uderzający  w
premier Finlandii, która wprowadza swój kraj do NATO. Mowa o anglojęzycznych kontach o nazwie
Visegrad24, na Twitterze i Facebooku. Premier Mateusz Morawiecki przyznał blisko 1,4 mln złotych
na działalność serwisu geopolitycznego o tej samej nazwie. 

Źródło: wp.pl

10 tys. zł na rękę. Tyle dostaną członkowie komisji weryfikacyjnej ds. energii

Wynagrodzenie  członków  komisji  weryfikacyjnej  ds.  energii  będzie  odpowiadało  wynagrodzeniu
sekretarzy stanu w ministerstwach, wyniesie ok. 10 tys. zł na rękę - powiedział we wtorek w studiu
PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Źródło: Money.pl

Polska zaimportowała 12 mln ton węgla od początku roku

Od początku roku sprowadziliśmy do Polski 12 mln ton węgla - poinformował wiceminister aktywów
państwowych Karol Rabenda. Dodał, że na przyszły sezon przygotowano już możliwości przywozu i
zakontraktowania ok. 5 mln ton węgla, ale zapotrzebowanie może być mniejsze. 

Źródło: Bankier.pl
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UKNF: WIBOR jest wiarygodny, nie było manipulacji

Opracowywanie  kluczowego  dla  polskiego  rynku  finansowego  wskaźnika  referencyjnego  stopy
procentowej WIBOR odbywa się zgodnie z unijnymi wytycznymi, a prace nad jego zastąpieniem nie
oznaczają podważenia poprawności regulacyjnej – ocenia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

Patrioty z Niemiec nie trafią do Ukrainy. Mariusz Błaszczak: Przystępujemy do roboczych ustaleń

Przystępujemy do roboczych ustaleń ws. umieszczenia wyrzutni w Polsce i wpięcia ich w nasz system
dowodzenia"  -  napisał  na  Twitterze  minister  obrony  narodowej  Mariusz  Błaszczak.  Dodał,  ze
niemiecka odmowa wysłania systemów Patriot do Ukrainy jest "rozczarowująca".

Źródło: Polsat News

Moskwa odpowie na limit cen rosyjskiej ropy. Są dwa warianty

Według informacji agencji Bloomberg Moskwa szykuje odpowiedź na ustalony przez kraje UE i G7
limit  cenowy rosyjskiej  ropy,  wynoszący  60  dolarów za  baryłkę.  Chodzi  o  narzucenie  stałej  ceny
sprzedaży lub ustalenie maksymalnych rabatów w stosunku do międzynarodowych benchmarków.
Szczegóły na razie nie są znane. 

Źródło: Money.pl

Triumf partii Bidena w Georgii. Demokraci powiększają przewagę w Senacie

Kandydat  Partii  Demokratycznej  Raphael  Warnock  pokonał  swojego  kontrkandydata  z  Partii
Republikańskiej  Herschela  Walkera  w wyścigu o fotel  senatora  ze  stanu Georgia.  Po przeliczeniu
ponad  99  proc.  głosów  Warnock  uzyskał  51,3  proc.  głosów,  a  Walker  48,7  proc.  Tym  samym
Demokraci powiększyli swoją przewagę w Senacie USA.  

Źródło: Onet.pl

Paniczne zakupy na Węgrzech. Paliwowy gigant o "krytycznej" sytuacji

MOL poinformował we wtorek, że sytuacja w zakresie dostaw paliw na Węgrzech jest "krytyczna".
Powodem jest  gwałtowny wzrost  popytu i  paniczne zakupy,  co doprowadziło  do niedoborów na
stacjach. Sytuacja ma związek z wprowadzonym wcześniej przez rząd Viktora Orbana limitem ceny
benzyny i oleju napędowego.  

Źródło: TVN 24 BiS
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Dyplomatyczny skandal w polskiej ambasadzie w Budapeszcie

Polski ambasador spotkał się ze skrajnie prawicowym politykiem, który sugerował węgierski rozbiór
Ukrainy. 

Źródło: rp.pl
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