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PRZEGLĄD WYDARZEŃ
Kolejna wojenka w PiS. Tym razem w jej centrum jest Daniel Obajtek i fotel prezesa Orlenu
Wniosek wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, aby szefowie największych
spółek Skarbu Państwa mieli dostęp do tajnych informacji, został w kręgach rządowych odebrany
jako atak na prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Według informatorów Business Insider Polska to
oznacza jawny już spór na linii Sasin-Obajtek. Ten drugi przeżywa ostatnio trudne chwile, bo PiS
wycofał się także ze zmiany przepisów, która mogłaby zagwarantować prezesowi Orlenu stanowisko
na lata. Nasze źródła nie wykluczają, że wkrótce podjęte zostaną działania zmierzające do odwołania
Daniela Obajtka ze stanowiska.
PiS w panice wycofuje się z ustawy "lex koryto". Wiemy, kto za nią stał
Prawo i Sprawiedliwość przestraszyło się spadków w sondażach. Ale nie tylko. Przeciwko
zabetonowaniu prezesów w spółkach był prezydent - słyszymy od jednego z ważnych polityków
obozu władzy. „Według naszych informatorów pomysł zachowania stanowisk nawet po wyborach
wyszedł od szefa Orlenu Daniela Obajtka”
Komentarz Lewicy:
Wtedy, kiedy Polki i Polacy zastanawiają się jak zapłacić swoje rachunki, PiS nie myśli, jak im pomóc,
ale zastanawia się w jaki sposób ich polityczni nominaci mają opływać w luksusy.
Wbrew intencjom pomysłodawców do działaczy i wyborców PiS poszedł silny sygnał, iż władze tej
partii już wiedzą, że najbliższe wybory zostaną przegrane.
Sytuacja z ustawą Koryto Plus pokazuje, iż ludzie, którzy z nominacji partii władzy obsadzili Spółki
Skarbu państwa myślą, jak uwłaszczyć się na państwowym majątku albo być prezesem do końca
świata i jeden dzień dłużej. Tak być nie może. Państwo to nie jest prywatny folwark PiS-owskich elit.
Spółki Skarbu Państwa zostały opanowane przez krewnych i znajomych polityków PiS. Wiele ważnych
i wysokopłatnych stanowisk obsadzają partyjni nominaci, którzy zamiast kompetencji oferują
polityczna lojalność. Mowa tu o tysiącach osób, które zdaje się nie wzięły sobie do serca stwierdzenia
prezesa PiS, iż „do polityki nie idzie się dla pieniędzy”.
Lewica chce zatrzymać tę karuzelę tłustych kotów i w sierpniu 2021 r. złożyła projekt ustawy
wprowadzający jasne zasady naboru do rad nadzorczych i zarządów Spółek Skarbu Państwa.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym przywraca
transparentność w procesie rekrutacji oraz umożliwia wybór najlepszego z kandydatów. Pomóc mają
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w tym jawny nabór oraz jednolite zasady egzaminowania osób ubiegających się o funkcję kw
zarządach i organach nadzoru. W przypadku spółek o strategicznym znaczeniu, takich jak PKN Orlen
czy PGNiG, pojawi się konieczność przesłuchania kandydatek lub kandydatów przed sejmową
komisją. Opinia publiczna powinna znać poziom jaki prezentują poszczególni aplikujący i czy
rzeczywiście nadają się do funkcji, o które się ubiegają.
W miejsce obecnych organów politycznych, które decydują o nominacji, nad całym procesem
czuwała Rada Kompetencyjna, która składać się będzie nie tylko z przedstawicieli ministra
właściwego, ale również z przedstawicieli opozycji oraz strony społecznej, czyli Rady Dialogu
Społecznego. Do tej pory taką komisję powoływał minister właściwy dla nadzoru właścicielskiego nad
aktywami Skarbu Państwa.
Projekt wprowadza również wymóg, aby Rada Kompetencyjna przedstawiając kandydata,
uwzględniała, że w przypadku, gdy organ nadzorczy liczy co najmniej 3 członków, każda z płci w
rezultacie naborów prowadzonych przez Radę powinna być reprezentowana w nim w liczbie nie
mniejszej niż 35% jego składu. Analogiczne reguły znane są porządkom prawnym w innych krajach.
Sprzyjają one równej reprezentacji płci na wszystkich poziomach zarządzania, ograniczeniu zjawiska
tzw. szklanego sufitu oraz urzeczywistnieniu konstytucyjnej zasady równości płci (art. 33 Konstytucji).
UNIA EUROPEJSKA
Oto ile Polska wpłaci do budżetu UE w 2023 r. Składka wzrosła. Wiceminister wyjaśnia
Sejmowa komisja ds. Unii Europejskiej w środę (26 października) pozytywnie zaopiniowała projekt
ustawy budżetowej na 2023 r. w części dotyczącej m.in. polskiej składki członkowskiej do budżetu UE.
Dokument stanowi, że Polska w przyszłym roku wpłaci na konto Brukseli ponad 30 mld zł. To więcej
niż przed rokiem. Wiceminister finansów Piotr Patkowski wyjaśnił, że wzrost wynika m.in. z szybkiego
tempa rozwoju kraju.
Źródło: Money.pl
KE: skończyć z truciem. Zwiastuje to kolejny konflikt z polskim rządem
Kryzys energetyczny nie może być pretekstem do zanieczyszczania powietrza spalaniem szkodliwych
substancji – mówi „Rz” unijny komisarz. Zwiastuje to kolejny konflikt z polskim rządem.
Źródło: rp.pl
KRAJ
Rząd dmucha na zimne i zawiesza limity zanieczyszczeń. "Będziemy truci na potęgę"
Czy tej zimy firmy będą ograniczały produkcję z powodu braku gazu lub wysokich cen? Do takiej
sytuacji doszło latem, co miało dramatyczne skutki. Zapisy, które znalazły się w ustawie o zamrożeniu
cen energii, sugerują, że takie zagrożenie może się pojawić. Zdaniem ekspertów, rząd dmucha na
zimne. Niepokoi ich jednak inny problem. Elektrownie zostały zwolnione z konieczności redukcji
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emisji tlenków azotu. - Skończy się to jednym wielkim truciem tej zimy - alarmują.
Źródło: Money.pl
Powołany przez Dudę nadzwyczajny rzecznik chce wyjaśnień od Gersdorf. Chodzi o uchwałę z 2020
roku
Rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab zażądał od byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty
Gersdorf wyjaśnień ws. uchwały trzech izb SN z 2020 roku. Według rzecznika dyscypliny jej podjęcie
miało uchybić przepisom ustawie o Trybunale Konstytucyjnym.
Źródło: Gazeta.pl
Decyzja Netto uruchomi lawinę? Kolejne sieci też mogą skrócić godziny otwarcia sklepów
Kryzys energetyczny uderza w wielki biznes. Netto już zapowiada krótsze godziny pracy, tego samego
domagają się związkowcy Biedronki, choć sama sieć nie ma takich planów. O ograniczeniach myślą
też hotele, a nawet zakłady przemysłowe. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich
przedsiębiorstw, przyznaje w rozmowie z Business Insiderem, że w tym kryzysie to największe firmy
są w trudniejszej sytuacji niż te małe.
Źródło: Businessinsider
Nowa lista leków refundowanych. Będą tańsze od 1 listopada
Na liście znalazły się trzy nowoczesne terapie raka piersi. Jedna z nich będzie finansowana z Funduszu
Medycznego, ponieważ zalicza się do terapii o wysokim poziomie innowacyjności. Z Funduszu
Medycznego będzie też finansowana technologia lekowa stosowana w leczeniu chorób ze spektrum
zapalenia nerwów wzrokowych oraz rdzenia kręgowego.
Źródło: Onet.pl
Ostry spadek wydobycia węgla. Kopalnie wybrały najgorszy moment
Według danych GUS produkcja węgla kamiennego spadła we wrześniu o ponad 15 proc. rok do roku.
Górnictwo wybrało sobie najgorszy z możliwych momentów na spadek wydobycia. Jeden z prezesów
już został odwołany.
Źródło: Businessinsider
Coraz mniej AGD z polskich fabryk
W ciągu ostatnich 12 miesięcy produkcja była mniejsza o 11 proc., co oznacza, iż z taśm polskich
zakładów zjechało 3,2 mln sztuk sprzętu mniej.
Źródło: rp.pl
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ZAGRANICA
Rosja odpaliła rakiety międzykontynentalne. Kreml ćwiczy "zmasowany atak jądrowy"
Rosja przeprowadziła manewry strategicznych sił nuklearnych - mówił w kanale Rossija-24 minister
obrony Siergiej Szojgu. Dodał, że na Kamczatce wystrzelono międzykontynentalne pociski balistyczne,
mogące przenosić głowice jądrowe. Władimir Putin w rozmowie z szefami służb specjalnych WNP
ostrzegł z kolei, że "Ukraina utraciła suwerenność", a zniszczenie Nord Stream to "bezpośredni
sabotaż".
Źródło: Polsat News
Niemiecki rząd zatwierdził plan legalizacji marihuany. 30 gramów na własny użytek
Rząd federalny Niemiec zatwierdził plany ministra zdrowia, które dotyczą legalizacji konopi
indyjskich. W myśl przyjętych przepisów nabywanie i posiadanie 30 gramów marihuany ma być
bezkarne. Ponadto susz, który w wielu krajach uznawany jest za narkotyk, miałby być dostępny w
specjalnych sklepach, a także w aptekach. Wszystko teraz zależy od Komisji Europejskiej. .
Źródło: Money.pl
Fiński parlament za przepisami ułatwiającymi dokonywanie aborcji
Fińscy parlamentarzyści zagłosowali za reformą prawa regulującego kwestię aborcji, która ułatwi
proces przerwania ciąży w kraju, który ma obecnie najbardziej restrykcyjne przepisy aborcyjne ze
wszystkich krajów nordyckich.
Źródło: rp.pl
Kanclerz Niemiec krytykowany za wyrażenie zgody na chińską inwestycję w Hamburgu
"Kanclerz Olaf Scholz przyznaje chińskim komunistom dostęp do infrastruktury krytycznej w
Niemczech" - pisze w środę portal dziennika "Bild". Wsiądzie na pokład samolotu do Chin "z
kawałkiem hamburskiego portu dla czerwonych dyktatorów w bagażu" - zauważa "Bild", nawiązując
do planowanej na początek listopada wizyty kanclerza Niemiec w Chinach.
Źródło: TVN 24
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