
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Projekt ustawy o powołaniu komisji weryfikacyjnej

PiS  wniosło  do  laski  marszałkowskiej  projekt  ustawy  o  Państwowej  Komisji  do  spraw  badania
wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007 -2022.
Lewica  jest  za  odrzuceniem  tego  projektu  w  całości.  Nie  ma  on  służyć  wyjaśnieniom  działań
związanych z naszym bezpieczeństwem energetycznym i wpływu na tą sferę Rosji,  lecz ma to być
polityczny  spektakl,  którego  zadaniem  jest  wyeliminowanie  z  życia  politycznego  części  działaczy
opozycji i odwrócenie uwagi od obecnej sytuacji w kraju. Komisja z nazwy weryfikacyjna, ma być co
najwyżej komisją prowadzącą polityczne jasełka i tani spektakl nienawiści prowadzonym na potrzeby
PiS-owskiego elektoratu. Lewica nie będzie grać w żadną grę, którą chce nas wciągnąć Kaczyński. 

Lewica na pewno nie będzie wspierać PiS-u, który w roku wyborczym chciałby w Sejmie zrobić jasełka
i  tani  spektakl.  Zakres  komisji  budzi  olbrzymie  kontrowersje.  PiS  chciałby  cofać  prawo,  cofać
obowiązujące umowy, słowem, PiS jest gotów, na wprowadzenie całkowitego chaosu, tylko po to, by
unikać odpowiedzialności za wszystkie zaniechania swoich rządów. Kaczyński w pierwszej kolejności
powinien rozliczyć rządy PiS i swoje zaniedbania z ostatnich siedmiu lat, a nie szukać winnych na
opozycji.  Nie jest przypadkiem, że Kaczyński  mówił,  że trzeba sprawdzać lata 2007-2015 (choć w
projekcie jest, że komisja zajmie się okresem 2007-2022), śmieje się Polakom i Polakom w twarz, bo
wszyscy wiedzą, że brak bezpieczeństwa energetycznego to tylko i wyłącznie wina PiS. 

Po  siedmiu  latach  rządów  PiS  na  gwałt  szuka  kolejnych  wrogów.  Wrogów  wszystkich  swoich
zaniedbań. Tego, że polskie rodziny nie mają czym ogrzać swoich mieszkań. Tego, że OZE się nie
rozwija, że zmarnowano pieniądze podczas budowy elektrowni w Ostrołęce. PiS próbuje odwrócić
uwagę też od tego, że obiecał, że rachunki za prąd nie wzrosną. 

Uwagi do projektu:

Zgodnie z deklaracjami badanie Komisji miałoby dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego Polski –
niestety słowo energetyka nie pojawia się w ustawie ani razu.

Choć w ustawie w zakresie Komisji  badaniu  powinien podlegać okres od 2007 do 2022 r.  to nie
obowiązywała by żadna chronologia, ani pierwszeństwo rozpatrywania spraw.

Według słów polityków Zjednoczonej Prawicy zależy im głównie na kontroli okresu rządów PO -PSL –
spraw związanych  -  z zatrzymaniem budowy Baltic Pipe,  - próbą przedłużenia kontraktu gazowego z
Gazpromem do 2037 r.,  -   czy umorzenie w     2010 r.  1 mld zł tej Spółce. Nie ma mowy np. o
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wzmożonym imporcie z Rosji  w ostatnich latach rządów PiS surowców energetycznych w tym węgla
kamiennego.

Politycy PiS nie ukrywają, że ich celem jest to, aby w wyniku prac Komisji Weryfikacyjnej już maju
2023 r. postawić Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu.
Komisję  Weryfikacyjną  powołuje  Sejm  zwykłą  większością  głosów  w  liczbie  9  osób  w  randze
sekretarza stanu spośród osób wskazanych przez Kluby poselskie. Mogą to być również osoby nie
będące posłami. Pełen wpływ na obsadę i kształt Komisji będzie miała większość rządowa i Premier . 

Komisja prowadzi postępowania mające wyjaśnić działalność funkcjonariuszy publicznych, którzy pod
wpływem rosyjskim podejmowali czynności urzędnicze (zawierali umowy, zatrudniali pracowników,
przeprowadzali  przetargi).  Katalog  tych  spraw  jest  tak  szeroki,  że  może  dotyczyć  każdego
funkcjonariusza publicznego.

W  kręgu  zainteresowań  Komisji  mogą  być  również  dziennikarze,  wydawcy,  właściciele  mediów,
politycy,  związkowcy, o ile  ich działania oddziaływały na bezpieczeństwo wewnętrzne i  godziły  w
interesy Polski (np. w zakresie ochrony granicy Polski, funkcjonowaniu partii politycznych, zwalczaniu
chorób zakaźnych)

Wpływy rosyjskie zostały tak szeroko zdefiniowane, że wpływem rosyjskim może być każdy kontakt z
władzami Rosji, jeśli strona rosyjska negocjowała ze stroną polską jakikolwiek kontrakt.

Komisja  podejmuje  swoje  działania  z  urzędu.  Czynności  sprawdzające  mogą  wykonywać  również
pracownicy KPRM oddelegowani do obsługi Komisji.

Członkowie  Komisji  otrzymują  dostęp  do  wszystkich  dokumentów,  w  tym  niejawnych  i  tajnych.
Istnieje obawa, że dane te mogą wpaść w niepowołane ręce, ale mogą tez służyć do walki politycznej.

Przewodniczący  Komisji  będzie  mógł  wnioskować  do  prokuratury  o  przeszukanie  pomieszczeń  w
związku z podejrzeniem wpływów rosyjskich, a do policji o dostęp do naszych rozmów telefonicznych,
korespondencji pocztowej i emaliowej. Pytanie czy nie będzie to orężem do walki politycznej.

Wobec podejrzanych i świadków, którzy uchylać się będą od wstawiennictwa na rozprawę stosowane
będą środki przymusu – kary finansowe do 50.000 zł doprowadzenie na rozprawę.

W  wyniku  swojej  działalności  Komisja  może  wydawać  decyzje  administracyjne,  uchylać  wydane
decyzje w całości lub części jeśli od momentu ich wydania nie upłynęło 10 lat. Komisja będzie mogła
pozbawiać osoby osądzone poświadczenia bezpieczeństwa, cofnąć pozwolenie na broń, wprowadzić
zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres 10 lat.

Komisja ma rozpocząć pracę w styczniu 2023 r., pierwszy raport przedstawić do 17 września 2023 r.
tuż przed wyborami. Będzie to element walki politycznej.

Trybunał Stanu w porównaniu z tą Komisją to nic. Jej celem ma być wykluczenie z życia politycznego
na wiele lat czołowych polityków opozycji.
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UNIA EUROPEJSKA

Komisja Europejska podpisała ustalenia operacyjne w sprawie polskiego KPO

Ustalenia operacyjne to umowa dwustronna o charakterze technicznym między zainteresowanym
państwem członkowskim, a Komisją Europejską, która "określa dowody potrzebne do wykazania, że
osiągnięto różne etapy i cele pośrednie oraz w jaki sposób będzie wyglądała współpraca z każdym
państwem członkowskim w celu monitorowania realizacji każdego KPO".

Źródło: Polsat News

Przewodnicząca KE wprost: następna zima w Europie będzie wyzwaniem

Przewodnicząca  Komisji  Europejskiej  Ursula  von  der  Leyen  zapewniła  w  poniedziałek  podczas
konferencji  prasowej,  że  Europa  jest  obecnie  zabezpieczona  pod  względem  energetycznym.  Jak
podkreśliła,  szantaż  Rosji  w  tej  kwestii  nie  powiódł  się,  jednak  kolejna  zima  będzie  dużym
wyzwaniem, do którego należy przygotowywać się już teraz. 

Źródło: Money.pl

Piotr Müller: Programy operacyjne dla wszystkich województw zaakceptowane

-  Programy operacyjne dla  wszystkich województw w Polsce  zostały zaakceptowane -  powiedział
Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu. Wyjaśnił, że są to "programy z nowej perspektywy unijnej". -
Krótko  mówiąc,  regionalne  programy  operacyjne  z  środków  unijnych,  umowy  partnerstwa,
klasycznych środków unijnych, przechodzą do fazy realizacji - mówił. Müller dodał, że chodzi o łączną
kwotę 33,5 miliarda euro. Pieniądze trafią do Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Źródło: Interia.pl

Unia Europejska chce sankcji dla Iranu. "Teheran musi zrozumieć czemu sprzeciwia się UE"

-  Iran  musi  zrozumieć  czemu sprzeciwia  się  wspólnota  europejska.  Wspieramy żądania  kobiet  w
Iranie - powiedział w poniedziałek Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji, zapowiadając unijny pakiet
sankcji dla tego kraju.

Źródło: Polsat News

Polska blokuje w Unii nałożenie podatków na największe firmy

Polska,  podnosząc  zastrzeżenia,  zablokowała  na  posiedzeniu  państw  członkowskich  w  Brukseli
wprowadzenie  15-procentowego  podatku  na  największe  światowe  podmioty  gospodarcze  —
przekazało PAP źródło unijne. — Sprawa będzie dalej procedowana w najbliższych dniach — dodało
źródło.  

Źródło: Onet.pl
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Bruksela. Kolejne przeszukania w Parlamencie Europejskim w związku z aferą korupcyjną

Nowe przeszukania w Parlamencie Europejskim w Brukseli w związku z aferą korupcyjną. Belgijskie
media poinformowały, że po południu policja federalna wraz z prowadzącym sprawę sędzią weszła
do budynku Europarlamentu rozpoczynając kolejną serię nalotów. 

Źródło: Gazeta.pl

Porozumienie Unii z Węgrami i kara. Zamrożone miliardy euro, wycofane weto w sprawie pomocy
dla Ukrainy

Węgry w poniedziałek odblokowały weto wobec 18 miliardów euro wsparcia Unii Europejskiej dla
Ukrainy -  poinformowała czeska prezydencja w Radzie Unii  Europejskiej.  Korespondent  TVN24 w
Brukseli  Maciej  Sokołowski  przekazał,  że zawarto również porozumienie w sprawie akceptacji  dla
węgierskiego KPO, ale także ukarano Węgry w mechanizmie praworządności. 

Źródło: TVN 24

KRAJ

Gen. Mirosław Hermaszewski nie żyje. Polski kosmonauta zmarł w Warszawie w wieku 81 lat

Nie żyje gen. Mirosław Hermaszewski. Pierwszy i jedyny Polak, który odbył lot w kosmos, zmarł w
Warszawie w wieku 81 lat. Informację o śmierci generała potwierdził europoseł Ryszard Czarnecki -
prywatnie zięć Hermaszewskiego.  

Źródło: Gazeta.pl

Warszawa.  Posiedzenie  Klubu  Prawa  i  Sprawiedliwości  na  Nowogrodzkiej.  Chodzi  m.in.  o
głosowania

Zakończyło  się  posiedzenie  Klubu Parlamentarnego Prawa i  Sprawiedliwości.  Uczestniczyli  w  nim
m.in. lider PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki oraz politycy Zjednoczonej Prawicy.
Szef  klubu PiS  Ryszard Terlecki  ujawnił  dziennikarzom,  że  najważniejszym tematem rozmów były
nadchodzące głosowania, w tym budżetu. Dodał, że może się ono odbyć w czwartek.

Źródło: Polsat News

Premier wyrzucił go po katastrofie na Odrze. Ma nową pracę w rządzie

Wyrzucony przez premiera za katastrofę na Odrze prezes Wód Polskich Przemysław Daca właśnie
znalazł nową pracę. Został wicedyrektorem w Instytucie Ochrony Środowiska, który… bada katastrofę
na Odrze. Na dodatek — jak wynika z informacji Onetu — pracę załatwiła mu minister klimatu Anna
Moskwa, której mąż był podwładnym Dacy w Wodach Polskich. 

Źródło: Onet.pl
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Ksiądz przyciska ucznia do ławki i krzyczy: "przeproś Pana Boga". Później wykręca chłopcu ręce

Do  zdarzenia  doszło  w  piątek  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  na  Mazowszu.
Placówka opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, prowadzi wczesne wspomaganie
rozwoju oraz terapię dzieci autystycznych. Nagranie otrzymaliśmy od matki jednej z uczących się tam
nastolatek. Dziewczynka zarejestrowała je ukradkiem. 

Źródło: TVN 24

Zbrodnie stanu wojennego. IPN: wnieśliśmy siedem aktów oskarżenia przeciwko byłym sędziom i
prokuratorom

Wnioski  mają  doprowadzić  do  pociągnięcia  do  odpowiedzialności  w  sumie  25  sędziów  i  pięciu
prokuratorów. Prezes IPN dr Karol Nawrocki powiedział, że w ciągu roku prokuratorzy oddziałowych
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu złożyli do Sądu Najwyższego 38 wniosków w
tej sprawie. 

Źródło: Onet.pl

Rząd przygotowuje zmiany na autostradach i drogach ekspresowych. Idzie nieuniknione

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przed rokiem na A1 zapowiedział, że ta i inne autostrady
staną się płatne. Jak wyjaśniał, państwa nie stać na to, by je bez tego utrzymywać. Pierwsze zmiany
obejmą  ciężarówki.  Wiceszef  resortu  Rafał  Weber  przekazał,  że  rząd  przygotowuje  się  do
wprowadzenia opłat na kolejnych trasach w pierwszym kwartale 2023 r. 

Źródło: Money.pl

Ważne zmiany w składce zdrowotnej  od stycznia 2023.  Koniec  z  opłacaniem składki  z  budżetu
państwa

Rząd planuje  przestać  opłacać  z  budżetu  państwa składki  zdrowotne niektórych ubezpieczonych.
Przewiduje  to  procedowany  obecnie  projekt nowelizacji  ustawy  o  zawodach  lekarza  i  lekarza
dentysty,  który  równolegle  zmienia  niektóre  zapisy  ustawy  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej
finansowanych  ze  środków  publicznych.  Kolidujące  ze  sobą  zapisy  wzbudzają  wątpliwości  m.in.
Związku Powiatów Polskich (ZPP). 

Źródło: Rynek Zdrowia

Mercedes zainwestuje ponad 1 mld euro w polską fabrykę

W  położonym  70  km  od  Wrocławia  Jaworze  ma  powstać  pierwsza  fabryka  elektrycznych
samochodów dostawczych Mercedesa.  „Będziemy produkować pojazdy przyszłości”  – mówili  dziś
przedstawiciele koncernu.

Źródło: Euractive.pl
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Skrzypczyński oskarżył Świątek o zażądanie milionów. Tenisistka odpowiada

Iga Świątek zażądała od związku 1,5 mln złotych na przygotowania do igrzysk olimpijskich w Tokio —
sugerował Mirosław Skrzypczyński, były prezes Polskiego Związku Tenisowego. Liderka światowego
rankingu stanowczo zaprzeczyła w komentarzu dla sport.pl.  

Źródło: Onet.pl

Prokuratura  zdecydowała  ws.  abp.  Jędraszewskiego.  Chodzi  o  sprawę  księdza,  który  miał
molestować pacjentkę

Prokuratura  Okręgowa w Krakowie uznała,  że  abp Marek Jędraszewski  nie  tuszował  przestępstw
seksualnych księdza - podaje Onet. Chodzi o sprawę duchownego, który miał molestować umierającą
pacjentkę w jednym z małopolskich szpitali. 

Źródło: Gazeta.pl

Te produkty podrożały najbardziej. "Rozkręcona spirala inflacyjna coraz bardziej przyspiesza"

Codzienne zakupy w listopadzie 2022 roku były droższe średnio o 25,8 procent w porównaniu do
analogicznego okresu przed rokiem. Tak wynika z cyklicznej ogólnopolskiej analizy cen detalicznych
autorstwa  UCE  Research  i  Wyższych  Szkół  Bankowych.  Najbardziej  podrożały  papier  toaletowy i
cukier. Zdaniem autorów analizy należy pozbyć się złudzeń, że dynamika wzrostu cen wyhamuje. 

Źródło: TVN 24 BiS

Kraje Europy zaczęły masowo odsyłać nam nielegalnych imigrantów, którzy przekroczyli granicę w
Polsce

W ciągu czterech ostatnich miesięcy do Polski  przekazano z innych państw Unii  Europejskiej  353
cudzoziemców,  w tym  76,  którzy  przekroczyli  nielegalnie  naszą  granicę  z  Białorusią.  Najwięcej  z
Niemiec – 229, z Norwegii – 27, ze Szwecji – 25, a spośród tych, którzy przedostali się przez granicę
polsko-białoruską przekazano nam z Niemiec 70 osób i 6 z Francji. 

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

Koniec awantury o patrioty. Niemieckie rakiety będą bronić Polski

Polska i Niemcy porozumiały się w sprawie rozmieszczenia niemieckich wyrzutni przeciwlotniczych w
Polsce.  Prezydent Andrzej  Duda dziękował w Berlinie  za pomóc prezydentowi Niemiec Frankowi-
Walterowi Steinmeierowi.

Źródło: Wyborcza
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Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaczynają wcielać kobiety do wojska

Rosjanie starają się uzupełnić straty poniesione na wojnie z Ukrainą. W tym celu do wojska wcielane
są już nawet kobiety.

Źródło: Polsat News

Putin po raz pierwszy odwołał doroczną konferencję prasową. "Boi się pytań"

Wielka  doroczna  konferencja  prasowa  prezydenta  Rosji  Władimira  Putina  w  tym  roku  się  nie
odbędzie. To pierwszy taki przypadek od 10 lat, czyli od początku istnienia imprezy. Informację o jej
odwołaniu zamieszczono w oświadczeniu rzecznika prasowego Putina Dmitrija Pieskowa. 

Źródło: Onet.pl
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