
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Rekordy cen paliw. Na niektórych stacjach Pb95 po osiem złotych

Ceny  benzyny  na  stacjach  benzynowych  z  kolejnymi  rekordami.  W  niektórych  miejscach  za  litr
benzyny Pb95 trzeba zapłacić osiem złotych. Jakub Bogucki, analityk rynku paliw, powiedział w Polsat
News, że na obecne ceny mają wpływ nie tylko deklaracje w sprawie wydobycia, ale także okres
wakacyjny.

Komentarz Lewicy:

Codziennie wyższe ceny -   to  od miesięcy stała promocja  od  PiS.  Jeżdżąc rządowymi limuzynami
politycy tej partii nie są w stanie zobaczyć z czym mierzą się Polki i Polacy. A przed nami jeszcze sezon
letni, już dziś można powiedzieć, że to będą najdroższe wakacje o lat!

Rząd odpowiada, że to wszystko wina Putina, że to efekt napaści Rosji na Ukrainę. Pamiętajmy, że
ceny zaczęły rosnąć zanim wybuchła wojna. Jedną z głównych przyczyn jest ciągle drożejące paliwo.
Ceny paliw przekroczyły  barierę  8 zł  za  litr  benzyny i  oleju  napędowego.  Dzieje  się  tak  pomimo
wprowadzenia tarczy inflacyjnej, co się stanie, kiedy rząd jej nie przedłuży? 

Tarcza  miała  dać  rządowi  czas  na  przeprowadzenie  zmian  strukturalnych,  które  miały  zatrzymać
wzrost cen i ochronić gospodarstwa domowe. Jak widać jedynym pomysłem rządu jest przedłużenie
działania tych tarcz. 

Pamiętamy jak Jarosław Kaczyński przyszedł do Sejmu i pokazywał kanister, aby podkreślić, że rząd
nic w sprawie cen paliw nie robi. Prezes PiS pokazywał go, kiedy cena paliwa osiągnęła poziom 5,26
zł. Dziś jest 7,40 zł, ale Jarosław Kaczyński nie robi nic. Panie prezesie, dlaczego nie proponuje Pan
rozwiązań, aby ta cena paliwa była niższa? 

Wzywamy PiS i rząd Morawieckiego do ujawnienia planów walki z kryzysem szalejących cen benzyny.
Żądamy od prezesa Kaczyńskiego, aby wziął się do roboty i spowodował, żeby cena paliwa spadła do
5,26 zł. Przecież sam Pan twierdził, że wystarczy odwaga i determinacja. 

W pierwszym kwartale 2022 r. Orlen zanotował 2,8 mld złotych zysku netto, to aż o 47 procent więcej
niż rok temu. Raport kwartalny tej spółki pokazuje, iż w pierwszych trzech miesiącach obecnego roku
marże tej firmy na przerobie benzyny poszły w górę o kilkaset procent rok do roku, a na przerobie
diesla aż o 80 procent. 

Dlaczego marże Orlenu są tak wysokie i dlaczego ceny paliw na stacjach benzynowych rosną szybciej
od tych na światowych rynkach – żądamy odpowiedzi od zarządu PKN Orlen! 
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Ceny benzyny mają ogromny wpływ na to jakie jest tempo inflacji w Polsce. Jeżeli prezes Obajtek
napędza inflacje wysokimi marżami, to ponosi odpowiedzialność za spiralę marżowo-cenową.

Orlen to nie jest jedyna firma, która notuje w tej chwili rekordowe zyski. Wszystkie spółki Skarbu
Państwa, które są notowane na giełdzie, w sprawozdaniach chwaliły się znakomitymi wynikami za I
kwartał 2022 r. Rekordzistą jest PGNiG, spółka zarobiła blisko 4,1 mld zł na czysto, o 134 procent
więcej  niż  rok  temu. Jastrzębska Spółka  Węglowa osiągnęła  1 mld zysku netto.  LOTOS na czysto
zarobił  862 mln złotych, niewiele mniej  Grupa Azoty,  która pochwaliła  się 854 mln złotych zysku
netto. Czy spółki Skarbu Państwa mają nadmiarowe zyski i tuczą się na kryzysie? 

Przez ostatnie siedem lat zamiast zajmować się dywersyfikacją oraz odnawialnymi źródłami energii,
zamiast realizować obietnice o milionie samochodów elektrycznych rząd nie zrobił  nic.  Dziś  w tej
trudnej sytuacji gabinet Morawieckiego dalej nie robi nic. Za rządów Morawieckiego uzależnienie od
ropy z Rosji w niektórych latach zamiast spadać wzrosło.

Lewica  w  Sejmie  zaprezentowała  konkretne  rozwiązania,  które  miały  być  odpowiedzią  na
uzależnienie Polski  od paliw kopalnych z Rosji.  Złożyliśmy projekt ustawy odblokowujący budowę
elektrowni  wiatrowych  w  Polsce,  a  także  projekt  ustawy  likwidujący  Izbę  Dyscyplinarną  SN,  co
pozwoliłoby  uruchomić  pieniądze  dla  Polski  w  ramach  KPO.  A  właśnie  tam jest  14  mld  euro  w
odnawialne źródła energii.  I co pieniędzy z KPO wciąż nie ma, ponieważ rząd nie realizuje kamieni
milowych uzgodnionych z Komisją Europejską. 

Nie słychać też o projektach ustaw, które wdrażałyby zapisy KPO, a do września trzeba ich przyjąć
przeszło  400.  A  uruchomienie  pieniędzy  w ramach Krajowego Planu Odbuodwy pomoże również
wzmocnić złotówkę, co również powinno wpłynąć na obniżenie cen paliw, ponieważ słabość naszej
narodowej waluty powoduje, iż potrzeba więcej złotówek na każdego dolara, za którego kupujemy
ropę czy gaz z zagranicy.

PiS nie może powiedzieć, że wszystkiemu winna jest wojna, i że nie ma wpływu na rzeczywistość.
Jeżeli rząd nic nie może, to niech poda się do dymisji.

UNIA EUROPEJSKA

Samochody spalinowe już daleko nie zajadą. Ważne głosowanie w PE

Europarlament zagłosuje w środę nad końcem produkcji  aut z tradycyjnym napędem. Od połowy
przyszłej dekady kupujący nowy samochód będzie wybierać już tylko spośród zasilanych prądem. 

Źródło: rp.pl

Liberałowie w PE grożą wotum nieufności szefowej KE za przyjęcie polskiego KPO

Troje przedstawicieli liberalnej frakcji odnowić Europę (RE) w Parlamencie Europejskim zaapelowało
w poniedziałek o poddanie pod głosowanie wniosku o wotum nieufności wobec szefowej KE Ursuli
von der Leyen. Jako powód podają zaakceptowanie przez Komisję polskiego KPO. 

Źródło: Forsal
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Unia zakaże pieców gazowych. Oto jak przygotować się do rewolucji

Unia szykuje zakaz używania nie tylko pieców węglowych czy olejowych, ale i gazowych. To będzie
korzystne dla środowiska oraz europejskiej niezależności od Rosji, ale dla Polski oznacza prawdziwą
rewolucję. Co możemy zrobić przez pięć lat?  

Źródło: Businessinsider

KRAJ

PiS chce przesunąć wybory samorządowe - już oficjalnie. "Jesteśmy zdecydowani zaproponować
ustawę"

- Jesteśmy zdecydowani zaproponować ustawę, która przesunie termin wyborów samorządowych o
pół roku. Kadencji wyborczej nie można skrócić, ale można ją nieco wydłużyć - powiedział Ryszard
Terlecki.  Wcześniej "Gazeta Wyborcza" donosiła, że Prawo i Sprawiedliwość ma w takim zagraniu
swój polityczny interes.

Źródło: gazeta.pl

Minister finansów zapowiada zaciskanie pasa. Przed nami spowolnienie gospodarcze

Przed  nami  spowolnienie  gospodarcze  —  przyznała  otwarcie  minister  finansów  Magdalena
Rzeczkowska i  dodała, że to pomoże w walce z inflacją. Minister zapowiedziała, że rząd zamierza
bardzo ostrożnie podchodzić do nowych wydatków. 

Źródło: Businessinsider

Kolejna podwyżka stóp przed nami. Raty szybują, sufitu wciąż nie widać

W środę 8 czerwca ponownie zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Nikt nie spodziewa się innej decyzji
niż kolejna podwyżka stóp. Raty kredytów mieszkaniowych wciąż rosną i w zasadzie nie wiadomo,
kiedy przestaną. 

Źródło: gazeta.pl

Afera e-mailowa. Posłowie PiS żalą się na premiera. "Pajdokracja. Nie mogli być tłem"

Ale  do  wyciągnięcia  lekcji..."  —  napisał  premier  Mateusz  Morawiecki  do  swoich  bliskich
współpracowników,  wysyłając  im  zrzuty  ekranu  z  korespondencji  z  Adamem  Andruszkiewiczem.
Poseł żali  się w niej szefowi rządu na postawę innych parlamentarzystów PiS ze swojego regionu,
którzy  byli  niezadowoleni,  między innymi dlatego,  że nie mogli  wystąpić  na konferencji  prasowej
razem z Morawieckim. E-mail został opublikowany na stronach Poufnej Rozmowy 

Źródło: Onet.pl
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Benefitów Ukraińcom dać nie chcemy

Większość Polaków, choć przychylna Ukraińcom, jest przeciwna przyznawaniu im w Polsce świadczeń
500+ i zasiłków socjalnych – badania UW pokazują, jak chcemy pomagać. 

Źródło: rp.pl

Podejrzewany o współpracę z SB Kazimierz Kujda nie pracuje już w resorcie klimatu

Kazimierz Kujda nie pracuje już w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jego umowa o pracę, według
informacji przekazanych dziennikarzom, miała wygasnąć z końcem maja. Były prezes spółki Srebrna
podejrzewany o współpracę z SB pracował w resorcie od początku marca. Kujda jest członkiem rady
doradców w Ministerstwie Aktywów Państwowych 

Źródło: Money.pl

Fiskus dzieli się danymi podatkowymi z CBA i ABW

Ponad  200  tys.  razy  szef  Krajowej  Administracji  Skarbowej  przekazał  w  latach  2020–2021  do
Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego  i  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  informacje  o
rozliczeniach podatników. 

Źródło: Dziennik

Polacy zalegają z czynszami już 200 mln zł 

Najpierw  pandemia  koronawirusa,  a  teraz  wysoka  inflacja  przyczyniły  się  do  wzrostu  liczby
zadłużonych Polaków. Jak przekazało nam Biuro Informacji  Kredytowej,  na koniec maja zaległości
czynszowe  osób  i  firm  wyniosły  200  mln  zł.  Spółdzielnie  mieszkaniowe  mają  twardy  orzech  do
zgryzienia, bo za dłużnikami często stoją ludzkie dramaty. 

Źródło: Innpoland.pl

Odwrót w przetargach. Przez inflację, wojnę i zrywane łańcuchy dostaw

Przedsiębiorcom coraz trudniej wycenić ofertę i wykonać kontrakt.  

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

Bloomberg: Ukrainę niepokoi porozumienie Turcji i Rosji ws. eksportu ukraińskiego zboża

Kijów jest zaniepokojony ewentualnym porozumieniem, które Rosja chce zawrzeć z Turcją w sprawie
eksportu  ukraińskiego  zboża  i  innych  produktów  rolnych  -  podaje  w  poniedziałek  Bloomberg,
powołując się na źródła znające przebieg negocjacji. 
Źródło: Forsal
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Blinken o szantażu Putina w kwestii żywności. "To wszystko jest celowe"

— Rosja szantażuje świat blokując eksport ukraińskiego zboża i eksportuje głód i cierpienie daleko
poza Ukrainę,  m.in.  do Afryki  — powiedział  w poniedziałek  szef  dyplomacji  USA Antony Blinken
podczas  wirtualnego spotkania na temat kryzysu żywnościowego.  Stwierdził,  że reszta świata nie
może  czekać  na  to,  by  Władimir  Putin  "zrobił  słuszną  rzecz"  i  musi  "pilnie  i  kolektywnie"
odpowiedzieć na ten kryzys

Źródło: Onet.pl

NATO już w Szwecji. Amerykański okręt wojenny dołączył do ćwiczeń Baltops na Bałtyku

Do Sztokholmu przypłynął amerykański okręt wojenny USS Kearsarge. Mierząca prawie 260 metrów
długości  jednostka  bierze  udział  w  manewrach  wojskowych  Baltops  2022.  Organizatorem
tegorocznych ćwiczeń jest Szwecja, patronują im Stany Zjednoczone. 

Źródło: Gazeta.pl

Nowi oligarchowie zarabiają na wojnie. W Ukrainie rosną fortuny

W  Ukrainie  rośnie  nowa  wojenna  oligarchia.  Ukraińscy  dziennikarze  wskazują  na  obszary,  gdzie
dochodzi - ich zdaniem - do największych nieprawidłowości. Ostrzegają, że nadużycia gospodarcze
mogą doprowadzić do ograniczenia lub zamrożenia pomocy Ukrainie. A to byłoby równoznaczne z
przegraną wojną 

Źródło: Money.pl

Czterodniowy tydzień pracy bez utraty zarobków. Rusza pilotażowy program

Tysiące pracowników w Wielkiej Brytanii rozpoczyna od poniedziałku czterodniowy tydzień pracy. W
eksperymencie, który potrwa sześć miesięcy, bierze udział około 70 firm. To największy na świecie
program pilotażowy, który dotyczy nowego modelu pracy - informuje portal stacji BBC. 

Źródło: TVN 24 BiS
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