
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Fuzja Orlenu i Lotosu na ostatniej prostej. KE zgodziła się, by węgierski MOL przejął stacje Lotosu

Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie stacji paliwowych Lotosu przez węgierski MOL. Uznała, że
nie zagraża ono konkurencji na unijnym rynku. 

Komentarz Lewicy:

Strategia rozbudowy Orlenu za wszelką cenę ma podłoże polityczne a nie ekonomiczne.  PiS podjął
decyzję  o  powstaniu  polskiego  Gazprom.  Działania  te  stoją  w  sprzeczności  z  interesem
energetycznym Polski.

14 lipca 2020 r. PKN Orlen oraz Skarb Państwa podpisali list intencyjny w sprawie przejęcia przez
płocki koncern Grupy PGNiG. Planowana transakcja to po przejęciu Grupy ENERGA oraz warunkowej
zgodzie Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy LOTOS oraz kupnie Polska Press kolejna inicjatywa
rozbudowy płockiego koncernu.

Nie  tylko  Lewica  krytykuje  taką  strategię,  pod  listem  krytykującym  fuzję  Orlenu  z  Lotosem  na
obecnych  warunkach  podpisało  się  wszystkich  11  byłych  ministrów z  różnych  opcji  politycznych,
odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze w poprzednich rządach.

„Próba włączenia wybranych aktywów LOTOS S.A. do węgierskiej grupy MOL w zamian za jej wybrane
aktywa przeznaczone do włączenia do grupy Orlen jest próbą nieekwiwalentnej wymiany (tzw. swap-u) i
wyczerpuje  wszystkie  znamiona  wadliwej  prywatyzacji,  ze  szkodą  dla  bezpieczeństwa  energetycznego
kraju, dla skarbu państwa i dla grupy LOTOS S.A. Brak zabezpieczenia przed dalszym zbywaniem przez
MOL i Saudi Aramco zaplanowanych do nabycia aktywów LOTOS S.A. wskazuje na wyjątkową groźną w
skutkach ignorancję  ekonomiczną,  wobec tak znaczącej  wartości  aktywów (zwłaszcza  detalicznych)  dla
potencjalnych,  kolejnych nabywców z silnych rosyjskich grup kapitałowych"  – alarmuje Piotr  Woźniak,
były prezes PGNiG oraz były minister gospodarki  w rządach PiS,  a także się jeszcze 10 wcześniejszych
ministrów  resortów  gospodarczych:  Janusz  Piechociński  (minister  gospodarki  2012-2015),  Waldemar
Pawlak (minister gospodarki  2007-2012),  Jerzy Hausner (minister gospodarki  i  pracy 2003-2005),  Jacek
Piechota (minister  gospodarki  2001-2003),  Janusz  Steinhoff (minister  gospodarki  1997-2001),  Wiesław
Kaczmarek (minister gospodarki 1997), Marek Pol (minister przemysłu 1993-1995), Andrzej Lipko (minister
przemysłu  1991-1992),  Henryka  Bochniarz  (minister  przemysłu  i  handlu  1991)  i  Tadeusz  Syryjczyk
(minister przemysłu 1989-1991)”. 

Przejęcie Lotosu przez Orlen to nie jedyna fuzja, która wzbudza kontrowersje, ponieważ toczy się
obecnie postępowanie, które ma na celu przyłączenie PGNiG do płockiego koncernu. 14 marca 2022
r. UOKiK wydał zgodę na przejęcie PGNiG przez spółkę Orlen pod warunkiem wyzbycia się spółki Gaz
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Storage Poland Sp. z o.o., ta spółka jest dzisiaj właścicielem kluczowej infrastruktury - magazynów
gazowych, od których zależy bezpieczeństwo Polski.

Fuzja jest sprzeczna z interesem energetycznym Polski i z powodu wojny w Ukrainie powinna zostać
wstrzymana. Magazyny gazu powinny pozostać pod kontrolą państwa!

UNIA EUROPEJSKA

Europa chce odciąć się ostatecznie od Putina. Pomoże jej w tym Azerbejdżan

Komisja Europejska i władze Azerbejdżanu przyjęły porozumienie przewidujące zwiększenie dostaw
azerskiego gazu do Europy, do co najmniej 20 mld metrów sześciennych rocznie w ciągu najbliższych
pięciu lat. Reuters informuje, że będzie to oznaczało podwojenie wielkości przesyłu na rynek Unii
Europejskiej. 

Źródło: Money.pl

Unijny komisarz: nie będzie "rabatu wojennego" dla Polski

Stawką  w  sporze  o  praworządność  Polski  i  Węgier  jest  międzynarodowa  wiarygodność  Unii
Europejskiej – mówi dziennikowi "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Didier Reynders, unijny komisarz
do spraw sprawiedliwości. 

Źródło: Onet.pl

Polska będzie miała niespodziewany audyt. Unia szuka nieprawidłowości

Polska jako jedyny, jak dotąd, kraj członkowski Unii będzie miała wizytę kontrolną deputowanych z
Parlamentu Europejskiego przed wypłatą unijnych środków z funduszu odbudowy. We wtorek do
Polski przybędzie delegacja unijnych posłów, których celem jest upewnienie się, czy rząd PiS należycie
zarządza funduszami unijnymi. Jest też drugie dno tej wizyty – dowiedział się money.pl. 

Źródło: Money.pl

KRAJ

Będą zmiany w ustawie węglowej. Rząd planuje ekspresowe poprawki

Dopiero co uchwalona ustawa węglowa, według której dopłata miałaby trafiać do składów, zostanie
zmieniona. Jak ustaliła redakcja "Wydarzeń" Polsat News, zgodnie z nowym pomysłem rządu, dopłaty
mają przysługiwać klientom za trzy tony w wysokości 1000 zł za każdą. Poprawki mają trafić do Sejmu
jeszcze w tym tygodniu.

Źródło: Polsat News
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Premier od marca wie, że węgla może zabraknąć. Mamy rządową korespondencję 

Już  na  początku marca minister  klimatu i  środowiska Anna Moskwa w wystąpieniu  do premiera
Mateusza Morawieckiego ostrzegała, że w związku z konfliktem między Rosją a Ukrainą zabraknie
węgla dla polskich gospodarstw domowych. Prosiła o pilne podjęcie decyzji  o utworzeniu rezerwy
strategicznej węgla kamiennego.

Źródło: Radio Zet

Rządowa agencja miała kupić węgiel za 3 mld zł. Gdzie on jest?

Rządowa  Agencja  Rezerw  Strategicznych  miała  zakupić  zapasy  węgla  za  kwotę  ok.  3  mld  zł.
Zainteresowane  ministerstwa  nie  są  w  stanie  dowiedzieć  się,  czy  taki  zakup  został  dokonany,  a
agencja ma zasłaniać się tajemnicą. Również naszej redakcji agencja nie odpowiedziała na pytania. 

Źródło: rp.pl

Ceny prądu w górę o 180 proc. w 2023 r.? OKO.press pokazuje niepublikowane prognozy URE dla
rządu

Ceny prądu w 2023 r. mogą wzrosnąć o 180 proc. - wynika z niepublikowanej wcześniej prognozy
Urzędu Regulacji Energetyki dla rządu, którą ujawnił serwis OKO.press. Co to oznacza dla odbiorców?
Rzeczniczka URE wyjaśniła, że w takim scenariuszu rachunki mogą wzrosnąć o ok. 90 proc. 

Źródło: Gazeta.pl

Członek RPP złożył rezygnację

Kadencja Sury w RPP wygasa w listopadzie 2022 r.  Niewykluczone, że jego rezygnacja ma związek z
objęciem  funkcji  w  Naczelnym  Sądzie  Administracyjnym.  Już  w  ubiegłym  roku  Krajowa  Rada
Sądownictwa wnioskowała do prezydenta o powołanie obecnego członka RPP na wolne stanowisko
sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. 

Źródło: Businessinsider

Kancelaria premiera Morawieckiego wydaje dziesiątki milionów na tajemnicze instytucje

Premier Mateusz Morawiecki w połowie lipca zaczął nadzorować ósmy już instytut finansowany z
budżetu państwa — Instytut  Pokolenia.  Serwis Konkret24 policzył,  ile  kosztuje działalność każdej
instytucji  podlegających  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów.  Suma  sięga  kilkudziesięciu  milionów
złotych. 

Źródło: Onet.pl
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"Koszyk Kaczyńskiego" 11 lat później. Oto o ile podrożały produkty

"Koszyk  Jarosława  Kaczyńskiego"  ponownie  poddany  analizie.  Według  dziennikarzy  "Gazety
Wyborczej" ceny zawartych w nim produktów wzrosły w ciągu 11 lat o ponad 100 proc. Prezes PiS
zasłynął prezentacją koszyka podczas konferencji prasowej w marcu 2011 r.  

Źródło: Money.pl

Olsztyn. Jeden ksiądz w seminarium. Z sześciu chętnych połowa odeszła

Seminarium  Hosianum  w  Olsztynie  podało,  że  w  tegorocznym  naborze  zgłosił  się  tylko  jeden
"kandydat na kandydata" na księdza. Zanim bowiem przystąpi do sześcioletniej nauki, spędzi rok na
przygotowaniach. To właśnie wtedy rezygnuje najwięcej niedoszłych kleryków.

Źródło: Polsat News

Sellin nie chciał mówić w Tok FM o propagandzie w TVP, ale pouczał prowadzącą: "Pani pełni rolę
służebną"

Jarosław Sellin,  poseł PiS,  w poniedziałkowym "Poranku Radia Tok FM" nie chciał odpowiadać na
pytania Dominiki Wielowieyskiej o propagandę w TVP. Jak uzasadnił, prowadzącej audycję nikt nie
wybiera, a on został wybrany przez Polaków. 

Źródło: Press

Prokuratura ma "niepotwierdzoną informację" o śmierci handlarza respiratorami

Jak  ustalił  tvn24.pl,  prokuratura  dysponuje  niepotwierdzoną  informacją,  że  nie  żyje  Andrzej  I.,
właściciel  niewielkiej  firmy  handlującej  bronią,  który  na  zlecenie  rządu  miał  w  trakcie  pandemii
dostarczyć  respiratory.  Wiedzę na ten temat  ma także policja.  Mężczyzna pod koniec 2020 roku
spokojnie wyjechał z kraju, choć z zamówionych 1200 urządzeń dostarczył tylko 200, a Ministerstwo
Zdrowia straciło na interesach z nim około 50 milionów złotych. 

Źródło: TVN 24

2,5  mln  Polaków  pozbawionych  dostępu  do  komercyjnych  stacji.  A  za  chwilę  wybory.  RPO
interweniuje

Rzecznik  Praw Obywatelski  zwraca  uwagę,  że  decyzja  ws.  zmiany  standardu  nadawania  telewizji
naziemnej dotknęła ok. 2,5 mln osób. Zdaniem Marcina Wiącka zostały one pozbawione "wolności
pozyskiwania informacji za pośrednictwem telewizji innej niż publiczna". RPO zwrócił się do prezesa
UKE o wyjaśnienie okoliczności tej decyzji. Zwrócił uwagę na zbliżające się wybory 

Źródło: gazeta.pl
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ZAGRANICA

Gazprom "nie może zagwarantować" dalszych dostaw gazu Nord Stream 1 do Europy

Gazprom „nie może zagwarantować” dalszych dostaw gazu rurociągiem Nord Stream 1 klientom w
Europie  z  powodu  „nadzwyczajnych”  okoliczności  –  pisze  rosyjska  spółka  w  piśmie,  do  którego
dotarła w poniedziałek agencja Reutera. Może to oznaczać kolejny stopień eskalacji między Rosją a
Europą i Niemcami - zauważają eksperci. 

Źródło: Forsal

Białoruś. Władysław Jagiełło usunięty z Narodowego Muzeum Historycznego w Mińsku

Źródła  portalu  donoszą,  że  oficjalnym  powodem  usunięcia  figur  były  skargi  pisane  przez
odwiedzających. "Co ci polscy okupanci tu robią?" - miały brzmieć pretensje zwiedzających muzeum.

Źródło: Polsat News

Niepokojące słowa Erdogana ws. Szwecji i Finlandii w NATO. Turcja grozi "zamrożeniem" akcesji

Pod koniec czerwca Turcja - po długich negocjacjach - zgodziła się na wejście Szwecji i Finlandii do
NATO. Okazuje się jednak, że zniesienia weta Ankary nie kończy sprawy. Prezydent Recep Tayyip
Erdogan zagroził właśnie, że jeżeli Helsinki i Sztokholm nie zrealizują złożonych obietnic zawartych w
porozumieniu z jego krajem, Ankara "zamrozi" ich akcesję do Sojuszu. 

Źródło: wp.pl
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