
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Jarosław Kaczyński przegrał z Radosławem Sikorskim. Wpłacił pieniądze na Ukrainę

Skoro  wpłata  na  fundusz  wsparcia  sił  zbrojnych  Ukrainy  zamyka  mój  kontrowersyjny  spór  z
Radosławem Sikorskim, czynię to z satysfakcją — poinformował PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński. W
ten  sposób  spełnił  warunek,  który  postawił  mu  Radosław  Sikorski,  który  wcześniej  wygrał  z
Kaczyńskim w sądzie. Polityk PO pozwał prezesa PiS za to, że w 2016 r. w rozmowie z Onetem zarzucił
mu "zdradę dyplomatyczną". "Przyjmuję przeprosiny" — odpowiedział we wtorek Sikorski. 

Komentarz Lewicy:

Te 50 000 zł Ukrainie bardzo się przydadzą. Teraz należy skasować ten zły przepis z przyjętej przez
Sejm ustawy. Prezes wciąż kogoś obraża, tak więc PiS chyba nie chce słuchać przez całą kampanię
wyborczą, że uchwalili prawo tylko pod Jarosława Kaczyńskiego.

Gdyby przepisy  weszły  w życie,  a  prezes  nie  skorzystałby  z  propozycji  Radosława Sikorskiego,  to
Jarosław Kaczyński zamiast ponad 700 tysięcy poniósłby koszt w wysokości 700 zł. W „Lex Kaczyński”
w paragrafie 4. w art. 1050 zapisano, że jeśli dłużnik (tu występuje Jarosław Kaczyński) nie składa
oświadczenia odpowiedniej treści (czyli nie chce przeprosić), mimo terminu wyznaczonego na takie
oświadczenie, sąd wymierzy mu karę do 15 tys. zł i dłużnik będzie musiał opublikować przeprosiny w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dalej, gdyby Radosław Sikorski nie wyegzekwowałby pieniędzy
na przeprosiny od Jarosława Kaczyńskiego, to przepraszający (prezes PiS) może wystąpić do sądu o
uchylenie orzeczenia nakazującego zapłatę. A więc zamiast  na ogólnopolskim portalu przeprosiny
ukażą się w Monitorze Sądowym, którego czyta znikoma liczba osób, a koszt publikacji wynosi 700 zł. 

Przepisów w Polsce  nie  powinno  się zmieniać  pod kogokolwiek,  wszyscy  obywatele  powinni  być
równi wobec prawa. 

UNIA EUROPEJSKA

Węgry najbardziej skorumpowanym krajem w UE, Polska spada w rankingu z wynikiem poniżej
średniej w Unii

Węgry są postrzegane jako kraj o największej korupcji w sektorze publicznym w Unii Europejskiej, jak
wynika  z  najnowszego  raportu  Transparency  International.  Polska  znalazła  się  na  45.  miejscu  w
świecie z wynikiem 55 pkt na 100 możliwych, co jest poniżej unijnej średniej. Najuczciwiej na świecie
jest w Danii, która osiągnęła 90 pkt. 

Źródło: Onet.pl
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Spółdzielnie mają dość podwyżek. Napisały do KE

Polskie spółdzielnie mieszkaniowe składają petycję do KE. Chcą zmiany unijnej dyrektywy i zwolnienia
ich z podatku VAT – dowiedział się money.pl. – Jak zaznaczają, dotychczasowe tarcze antykryzysowe
okazały się nieskuteczne i nie zastopowały drastycznych podwyżek cen energii. 

Źródło: Money.pl

Euro w Chorwacji. Jak przyjęcie unijnej waluty wpłynęło na ceny?

Mija pierwszy miesiąc odkąd Chorwacja weszła do europejskiej unii  walutowej i  przyjęła euro. To
dobry  czas  na  podsumowanie  tego,  na  ile  sprawnie  udało  się  przejść  z  chorwackiej  kuny  na
europejską walutę. Do końca tego roku ceny podawane są w dwóch walutach, dotychczas narodowej
oraz nowej, unijnej. Na wymianę starych pieniędzy Chorwaci mają czas do 31 grudnia 2025 r. 

Źródło: Forsal

Restrukturyzacja Getin Banku. Warszawski sąd prosi o pomoc TSUE

Choć  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  ma  już  doświadczenie  zdobyte  przy  przymusowej
restrukturyzacji Idea Banku, to nabrał wątpliwości w sprawie dotyczącej Getin Noble Banku. Uznał, że
są one na tyle ważne, że musi się poradzić Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyjaśniamy,
o co zapytał polski sąd i jakie mogą być konsekwencje tego kroku. 

Źródło: Businessinsider

KRAJ

Senat za nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Z poprawkami wróci do Sejmu

Senat  opowiedział  się  za  nowelizacją  ustawy  o  Sądzie  Najwyższym,  wnosząc  do  projektu  14
poprawek.  Ma  wypełnić  tzw.  kamień  milowy,  niezbędny  do  otrzymania  pieniędzy  z  unijnego
Krajowego Planu Odbudowy. Minister  ds.  UE Szymon Szynkowski  vel  Sęk i  inni  członkowie rządu
przestrzegali przed głosowaniem, że zmiany w ustawie mogą utrudnić proces przyznania pieniędzy.
Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu.

Źródło: Polsat News

"Solidarni z Ukrainą". TVP sama proponowała stawki. "Nie negocjowaliśmy"

Po kilkumiesięcznym postępowaniu sądowym, TVP oficjalnie przyznała, że zapłaciła gwiazdom za ich
występy. 

Źródło: wp.pl
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Upokarzane, bez umów, bez wynagrodzenia. Tak wygląda praca w Centrum Praw Kobiet 

a  zewnątrz  jest  pięknie,  w  środku  syf.  Centrum  Praw  Kobiet,  które  niesie  pomoc  kobietom
doświadczającym przemocy w różnych jej  formach i  chroni  prawa kobiet,  samo je  łamie.  Wśród
pracowniczek fundacji są takie, które pracują, nie mając umów, nie dostają wynagrodzenia. Takie, co
usłyszały, że są idiotkami. Takie, które są na psychotropach, biorą zwolnienia ze względu na stres
związany z pracą. — Na pytanie mojego taty: co tam w pracy, flaki zaczęły mi się wywracać na drugą
stronę.  Na  myśl  o  pracy  chciało  mi  się  wymiotować  z  nerwów  —  opowiada  jedna  z  naszych
rozmówczyń.

Źródło: Onet.pl

Wakacje kredytowe dla rolników? Jest zapowiedź wicepremiera

Resort rolnictwa chce wakacji kredytowych dla rolników, takich jakie mają gospodarstwa domowe -
poinformował w biuletynie ministerstwa rolnictwa wicepremier Henryk kowalczyk. Zapowiedział też,
że jego resort wystąpi w tej sprawie o pozwolenie od Brukseli. 

Źródło: TVN 24 BiS

Covidowa przykrywka. Rząd stworzył fundusz poza budżetem

Rząd chce w tym roku wydać 25 mld zł z funduszu pandemicznego m.in. na dopłaty do cen energii. 

Źródło: Money.pl

Rząd szykuje nowy podatek. "Opłata roczna" uderzy w kluczową branżę

Rząd chce nałożyć nowy podatek na branżę farmaceutyczną. Niektórzy będą musieli zapłacić nawet 3
tys. zł. Rada Przedsiębiorczości apeluje o rezygnację z tego "kontrowersyjnego rozwiązania", które w
jej ocenie jest "niesprawiedliwe i nieuzasadnione". 

Źródło: Innpoland

Rodzice chorych dzieci zapłacą podatek od zbiórek?

Od  1  lipca  br.  obdarowani,  którzy  otrzymają  darowizny  od  wielu  obcych  osób  na  kwotę
przekraczającą 54180 zł zapłacą podatek od spadków i darowizn. 

Źródło: Dziennik
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ZAGRANICA

Trzy razy nie dla polskich kandydatów na sędziów ETPCz

Nie  zdarzyło  się,  by  Zgromadzenie  Parlamentarne  Rady  Europy  trzy  razy  odrzuciło  krajową  listę
kandydatów na sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – mówi radczyni prawna Magda
Krzyżanowska-Mierzewska. 

Źródło: rp.pl

Rosja: Pieskow o Polsce i krajach bałtyckich. "Nie myślą o konsekwencjach"

-  Polska  i  kraje  bałtyckie  są  w stanie  zrobić  wszystko  dla  pogłębienia  konfliktu  -  uważa  rzecznik
prasowy prezydenta  Rosji,  Dmitrij  Pieskow, cytowany przez prokremlowską agencję  Ria  Nowosti.
Pieskow odniósł się w ten sposób do wezwania prezydenta Litwy o przekazaniu Ukrainie zarówno
myśliwców, jak i rakiet dalekiego zasięgu.

Źródło: Polsat News

Media: USA przygotowują ogromny pakiet pomocy. Tej broni jeszcze nie było

Stany Zjednoczone przygotowują pakiet pomocy wojskowej o wartości 2,2 mld dol. dla Ukrainy, który
po  raz  pierwszy  ma  obejmować  rakiety  dalekiego  zasięgu  oraz  inną  amunicję  i  broń  —
poinformowało we wtorek Reutersa dwóch urzędników amerykańskich. Ukraiński minister obrony
uważa, że amerykańskie "nie" w sprawie dostarczania myśliwców oznacza "nie" jedynie w tej chwili. 

Źródło: Onet.pl

Polska wystąpiła z międzynarodowego banku kontrolowanego przez Kreml

29  stycznia  2023  r.  Polska  przestała  być  członkiem  Międzynarodowego  Banku  Współpracy
Gospodarczej – podało we wtorek Ministerstwo Finansów.  

Źródło: Businessinsider

Tego wielcy gracze się nie spodziewali. "Historyczny krach" na rynku chipów

Firmy  technologiczne  zajmujący  się  produkcją  chipów  pamięci  cyfrowej  stanęły  przed
nieoczekiwanym wyzwaniem. Po nagłym wzroście popyt  na urządzenia  spadł  nagle i  drastycznie.
Rynek czeka na to, co we wtorek (31 stycznia) ogłosi Samsung. 
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