
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Kodeks wyborczy. PiS składa projekt zmian

Prawo i  Sprawiedliwość  złożyło  w Sejmie  projekt  zmian  ustawy  o  Kodeksie  wyborczym.  Autorzy
nowych  przepisów  zaznaczają,  że  mają  one  wpłynąć  profrekwencyjnie  przy  wyborach
przeprowadzanych w naszym kraju.

Komentarz Lewicy:

Problem z projektami ustaw PiS jest taki, iż bardzo często na ostatniej prostej pojawiają się wrzutki,
które  całkowicie  dyskredytują  dany  projekt.  Spokojnie  należy  ten  projekt  przeanalizować  i  robić
swoje. 

Każdy scenariusz jest w Polsce możliwy. Ostateczne rozwiązania dotyczące formuły startu opozycji
powinny być podejmowane zaraz przed wyborami, a nie rok wcześniej. Naszym celem powinno być
pokazywanie, że priorytetem jest przekonanie wyborców, że opozycja jest gotowa przejąć władzę,
potrafi z sobą rozmawiać i może z sobą współpracować. Pokazaliśmy to ostatnio chociażby składając
wspólny wniosek o wotum nieufności dla min. Ziobry. 

Naszym zadaniem, jako partii  opozycyjnej  jest  pokazanie wszystkim,  ze odsunięcie PiS  od władzy
wszystkim wyjdzie na dobre. Będziemy przekonywać do naszego programu, naszych pomysłów na
Polskę. Ludzie chcą wiedzieć, co my z tą przejętą władzą zrobimy, a nie mamy zamiaru przejąć władzy
dla jej przejęcia. 

Każdy  kto  przed  wyborami  zmienia  ich  termin,  każdy  kto  przed  wyborami  zmienia  ordynację
wyborczą  oraz  okręgi,  robi  to  dlatego,  że  boi  się  przegranej.  PiS  przesunął  termin  wyborów
samorządowych tylko i  wyłącznie z jednego względu, ponieważ PiS  wie,  że wybory samorządowe
przegra. Przegra zarówno na poziomie prezydentów miast, jak i powiatów oraz województw.

W najbliższych latach PiS  straci  władzę.  Po wyborach nasz kraj  będzie  potrzebował  prawdziwych
zmian.  Polska  może  stać  się  nowoczesnym  europejskim  państwem  dobrobytu  -  sprawiedliwym
społecznie, świeckim, szanującym prawa człowieka. Tych zmian nie wprowadzą jednak z własnej woli
konserwatyści i liberałowie. Gwarantem prawdziwych zmian jest tylko silna, podmiotowa, niezależna
Lewica.

Trzy  lata  temu  Lewica  wróciła  do  parlamentu.  Dzięki  uczciwej  współpracy  i  szacunku  dla
różnorodności  połączyliśmy w Koalicyjnym Klubie  Poselskim Lewicy  różne pokolenia  i  środowiska
polityczne. Lewicowa lista wywalczyła miejsce dla postępowych poglądów w polskiej polityce. Sukces
wspólnej listy Lewicy zagwarantował miejsce dla postępowych i prospołecznych poglądów w polskiej
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polityce.  Budowa  mieszkań  czynszowych,  wyższe  płace,  prawo  kobiet  do  przerywania  ciąży,
prawdziwy rozdział  kościoła od państwa - dziś większość Polaków myśli  przychylnie o lewicowych
rozwiązaniach i wizji państwa.
 
UNIA EUROPEJSKA

Polski rząd skarży do TSUE Komisję Europejską

Jak wynika z informacji DGP, Polska wystosowała do TSUE skargę na Brukselę za kary, które Komisja
od ściągnęła już po wejściu w życie prezydenckiej ustawy o SN. Chodzi o kary 1 mln euro dziennie,
które są nakładane na Polskę za istnienie Izby Dyscyplinarnej SN (już zlikwidowanej) i ukształtowanie
systemu dyscyplinowania sędziów. 

Źródło: Dziennik

Limit ceny gazu zatwierdzony. Jest decyzja Unii Europejskiej

Unia Europejska w czwartek formalnie zatwierdziła uzgodniony wcześniej limit ceny gazu. Mechanizm
ma gwarantować, że ceny surowca w UE nie będą zbyt wysokie. 

Źródło: Money.pl

PKO BP: UE może zabraknąć 57 mld m3 gazu ziemnego w 2023 r.

Unia Europejska (UE) może borykać się z brakiem gazu ziemnego na poziomie 57 mld m3 w 2023
roku,  prognozują  ekonomiści  PKO Banku Polskiego.  Sytuacja na rynku energii  w 2023 najpewniej
będzie więc nadal napięta, co będzie skutkowało znaczącymi wahaniami cen i ich ogólnym wysokim
poziomem. 

Źródło: Forsal

Trzy miliardy na pomoc firmom gazowym. Bruksela dała zielone światło

Zatwierdziliśmy polski program o wartości trzech miliardów euro na wsparcie firm działających na
polskim rynku gazu w kontekście wojny Rosji z Ukrainą - podała w czwartek Komisja Europejska. W
ramach tego środka pomoc będzie miała formę pożyczek preferencyjnych 

Źródło: TVN 24 BiS

KRAJ

Fuzja Orlenu i Lotosu. NIK przyjrzy się połączeniu spółek

Najwyższa  Izba Kontroli  zajmie  się  wnioskami i  zapytaniami  o  przeprowadzenie doraźnej  kontroli
dotyczącej  połączenia  Orlenu  i  Lotosu.  Inspektorzy  przyjrzą  się  m.in.  procesowi  negocjacji,  jak  i
sprzedaży "składników majątkowych" obu spółek. Szef NIK Marian Banaś przywołał opinie, zgodnie z
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którymi przy  tych ostatnich działaniach mogło dojść  do nieprawidłowości  -  a  to  w konsekwencji
podwyższyłoby ceny paliw na stacjach.

Źródło: Interia.pl

Dziesiątki milionów od Obajtka. Za pomoc w sprzedaży Lotosu Saudyjczykom

Blisko 100 mln zł zarobiły w ostatnich latach - głównie na obsłudze Orlenu, w tym sprzedaży Lotosu
zagranicznym koncernom - kancelarie prawne grupy SMM Legal. Sam mecenas Maciej Mataczyński
dostał z tego prawie 20 mln zł, w tym samym czasie nowelizując prawo tak, by przy transakcjach
pominąć opinię służb specjalnych.

Źródło: wyborcza.pl

Jesteśmy w punkcie zwrotnym. W rejestrach zaczyna przybywać bezrobotnych

Od stycznia z każdym kolejnym miesiącem spadała liczba bezrobotnych. Wszystko wskazuje na to, że
w piątkowych oficjalnych danych nastąpi przełamanie i  już w grudniu stopa bezrobocia ruszyła w
górę.  Jak  wysoko dojdzie?  Ekonomiści  oceniają,  że  strukturalny problem niedoboru pracowników
ograniczy skalę zwolnień związanych np. z dużym wzrostem płacy minimalnej. 

Źródło: Businessinsider

Fala zachorowań na grypę. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział testy różnicujące

Adam  Niedzielski  za  pośrednictwem  mediów  społecznościowych  przekazał,  że  w  nowym  roku
wprowadzone zostaną testy różnicujące grypę, RSV i COVID-19. Decyzję podjął sztab zajmujący się
sytuację epidemiczną w Polsce. W środę minister zdrowia informował, że w kraju jest blisko 270 tys.
zachorowań na grypę w ciągu tygodnia, z czego połowa to dzieci. 

Źródło: gazeta.pl

Zakupy świąteczne na ostatnią chwilę. Apel związków zawodowych

Krajowa  Sekcja  Pracowników  Handlu  NSZZ  "Solidarność"  apeluje,  by  nie  odkładać  świątecznych
zakupów  na  ostatnią  chwilę  ze  względu  na  dobro  pracowników.  "W  okresie  przedświątecznym
kasjerka podczas jednej zmiany 'przerzuca' na kasie ok. pięć ton towarów" - piszą w komunikacie.

Źródło: Polsat News

NABE przejmuje polską energetykę węglową. Sasin: umowa społeczna daje zielone światło

Podpisana  w czwartek umowa społeczna to "zielone  światło"  dla  utworzenia  Narodowej  Agencji
Bezpieczeństwa Energetycznego. Instytucja będzie odpowiedzialna za polską energetykę węglową.
Sama umowa ma z kolei zabezpieczyć m.in. pracowników z sektora energetycznego. Ostatecznej daty
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powstania NABE nie ma, ale według harmonogramu ma to być koniec I kw. 2023 r. 

Źródło: Businessinsider

Rząd stworzy listę zawodów chronionych. Będzie ważna, gdy bezrobocie wzrośnie

Powstanie  lista  zawodów,  w których  nie  będzie  można zatrudniać  obcokrajowców spoza  UE  bez
sprawdzenia, czy na to stanowisko nie ma chętnych Polaków. Rząd wprowadzi takie rozwiązania, ale
tylko  wtedy,  gdy  wzrośnie  bezrobocie  -  pisze  w  czwartek  "Dziennik  Gazeta  Prawna".  

Źródło: Money.pl

Szalone ceny. Wigilia w Polsce nigdy nie była tak droga

Kolacja na cztery osoby w skromnej, przygotowanej samodzielnie wersji to koszt 145 zł – wynika z
wigilijnego koszyka „Rzeczpospolitej”. W ciągu roku ceny wzrosły o niemal 23 proc. 

Źródło: rp.pl

Numer PKD zdecyduje, kto przetrwa 2023 rok. Pożegnamy się z wieloma produktami?

O wpisanie na tzw. listę krytyczną gwarantującą zamrożenie cen energii  w 2023 r.  zabiegali  m.in.
piekarze,  młynarze,  mleczarze  i  producenci  makaronu.  Nikomu z  nich  nie  udało  się  tam dostać.
Produkują  na  starych  umowach z  dostawcami  energii  lub już  ograniczyli  produkcję.  Bez  pomocy
państwa ich działalność staje się nieopłacalna. 

Źródło: Money.pl

Urzędy podrzucą sobie donosy. Rząd zmienia projekt o sygnalistach

Pracownik, który chce poinformować o defraudacji, korupcji lub innym naruszeniu prawa w firmie,
sam wybierze urząd, do którego złoży zgłoszenie. Urzędnicy będą mogli je jednak przekazywać do
innego,  właściwego — ich zdaniem — organu.  W praktyce jednostki  publiczne będą mogły  więc
przerzucać  się  donosami,  które  zawierają  wiele  wrażliwych  danych.  Karuzela  zgłoszeń  może
doprowadzać do wycieku informacji o nieprawidłowościach w firmach. 

Źródło: Businessinsider

Rekordowy kontrakt na ostatniej prostej. Orlen zainwestuje w piłkę i poratuje premiera

Nowy kontrakt PKN Orlen z PZPN-em ma być rekordowy. Do związku w ciągu czterech lat ma trafić
120 milionów złotych. Dodatkowych 50 milionów PZPN ma dostać za awanse i wyniki na kolejnych
turniejach - ustaliła Gazeta.pl. Rozmowy są na ostatniej prostej. 

Źródło: gazeta.pl
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Wołodymyr  Zełenski:  W  drodze  z  USA  spotkałem  się  z  przyjacielem  Ukrainy  prezydentem
Andrzejem Dudą

Wołodymyr Zełenski spotkał się w drodze z USA "z przyjacielem Ukrainy prezydentem Andrzejem
Dudą". Ukraiński prezydent napisał o dwugodzinnej rozmowie po polsku na Instagramie. "Dziękujemy
za mocne wsparcie".  Wideo ze spotkania obu prezydentów zamieścił  na Twitterze  były szef  BBN
Paweł Soloch.

Źródło: Polsat News

Minister Soboń zdradza, jak będą opodatkowane pustostany

Właściciele nieużywanych mieszkań mają płacić większe podatki – wynika z planów rządu, o których
mówi wiceminister finansów Artur Soboń. 

Źródło: rp.pl

Szalał z pałką między protestującymi kobietami. Zwrot w sprawie osławionego policjanta

– Postanowienie w tej sprawie zostało wydane 6 grudnia. Więcej informacji w sprawie nie udzielam z
uwagi na to, że jest złożone zażalenie i postanowienie nie jest prawomocne - przekazała portalowi
Aleksandra  Skrzyniarz,  rzeczniczka  Prokuratury  Okręgowej  w  Warszawie.  Postanowienie  nie  jest
jeszcze prawomocne, gdyż wpłynęło zażalenie. Zostanie ono rozpatrzone. 

Źródło: Natemat

Sąd nakazał natychmiastowe wstrzymanie regulacji Odry na południe od Szczecina. Ministerstwo
nie reaguje

ojewódzki  Sąd  Administracyjny  w  Warszawie  nakazał  natychmiastowe  wstrzymanie  prac  przy
regulacji Odry. Ministerstwo Infrastruktury może zaskarżyć to nieprawomocne postanowienie, ale od
tygodnia  nie  odbiera  korespondencji  z  sądu.  Tymczasem  ofensywę  szykują  naukowcy  m.in.  ze
Szczecina broniący rzeki 

Źródło: wyborcza.pl

Ksiądz podejrzany o pedofilię. Grozi mu do 12 lat więzienia

Łukasz R., były duchowny z Wyszkowa (woj. mazowieckie), został oskarżony m.in. o wykorzystywanie
seksualne małoletniego poniżej 15. roku życia, utrwalanie i prezentowanie treści pornograficznych
małoletniemu, a także posiadanie treści zawierających wizerunek małoletniego uczestniczącego w
czynności  seksualnej.  Wśród zarzutów są również groźby karalne oraz rozpijanie małoletnich.  Akt
oskarżenia  przeciw  byłemu  kapłanowi,  który  był  także  katechetą,  trafił  do  Sądu  Rejonowego  w
Wyszkowie.

Źródło: Interia.pl
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Brak reakcji hierarchów, sprawą proboszcza z Jasła zajmie się sąd

Kobieta z Jasła na Podkarpaciu zarzuca proboszczowi naruszanie nietykalności cielesnej i znieważenie.
Zgłosiła sprawę władzom kościelnym, ale reakcji się nie doczekała. Pomógł jej wikary, za co spotkały
go konsekwencje. Gdy zwierzchnicy kościelni nie reagowali, kobieta wniosła sprawę do sądu. Właśnie
ruszył proces w tej sprawie. Materiał magazynu "Polska i Świat". 

Źródło:TVN 24 

Najpierw policja wydała kilkaset tysięcy złotych na remont willi, a później zamieszkał tam... generał
Szymczyk

Generał Jarosław Szymczyk (52 l.) nie może być pewien swojej przyszłości. Po eksplozji granatnika w
komendzie głównej, jego dymisji domagają się politycy opozycji oraz część środowiska policyjnego.
Jeśli minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński (57 l.) zdecyduje się wyrzucić szefa policji ten
utraci przywileje. W tym m.in. prawo do mieszkania w willi na Mokotowie w Warszawie. Fakt ustalił,
że Szymczyk przeprowadził się tam kilka miesięcy temu. 

Źródło: Fakt

Oficjalnie: To koniec. PZPN wydał komunikat w sprawie Czesława Michniewicza

Czesław Michniewicz  nie poprowadzi  dłużej  piłkarskiej  reprezentacji  Polski  -  poinformował  PZPN.
Michniewicz pełnił funkcję selekcjonera od 31 stycznia. Pod jego wodzą kadra zagrała 13 meczów i
zrealizowała wszystkie cele, łącznie z wyjściem z grupy podczas mistrzostw świata w Katarze. Na razie
nie wiadomo, kto zostanie nowym trenerem kadry. 

Źródło: sport.pl

ZAGRANICA

Polska brama na Nowym Jedwabny Szlaku zyskała na znaczeniu. Niemcy liczą straty

Port przeładunkowy w Małaszewiczach stał się właściwie jedynym punktem wejścia towarów Nowym
Jedwabnym Szlakiem do UE - informuje Ośrodek Studiów Wschodnich. Stało się tak w wyniku wojny
w Ukrainie. Ogromne straty notują za to niemieckie huby w Duisburgu i Hamburgu. 

Źródło: Money.pl

USA uderzają w 10 firm z Rosji

Stany Zjednoczone nałożyły w czwartek sankcje na 10 firm i instytucji morskich z Rosji w związku z jej
operacjami przeciwko ukraińskim portom — poinformował Departament Stanu USA. 

Źródło: Onet.pl
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Brytyjskie  ministerstwo  obrony:  Białoruś  szkoli  rosyjskich  rezerwistów.  "Odwrócenie  ról"

"Siły zbrojne Białorusi prawdopodobnie przyjęły w ostatnim czasie znaczącą, choć bardziej dyskretną
rolę w szkoleniu tysięcy nowo zmobilizowanych rosyjskich rezerwistów” – poinformowało brytyjskie
ministerstwo  obrony.  Zdaniem  resortu  ma  to  świadczyć  o  przeciążeniu  rosyjskiego  systemu
wojskowego.

Źródło: Polsat News

Niespodziewany cios z Pekinu. Największa chińska firma żeglugowa odmawia przewozu rosyjskiej
ropy

Aby ratować się przed zachodnimi sankcjami, Putin postanowił zbliżyć się do azjatyckich partnerów,
szczególnie Chin,  oferując im liczny rabaty na zakup ropy.  Chociaż Pekin chętnie z nich korzysta,
jeszcze chętniej pokazuje, kto w tej przyjaźni stawia warunki. Największe chińskie przedsiębiorstwo
żeglugowe  odmówiło  ostatnio  przewozu  rosyjskiej  ropy,  a  firmy  z  Kremla  stoją  w  obliczu
międzynarodowego bojkotu. 

Źródło: Onet.pl
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