
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Morawiecki potwierdza doniesienia DGP: Koniec z tarczą antyinflacyjną w obecnej formie

Rząd  planuje  utrzymanie  zerowych  stawek  podatku  VAT  na  żywność  po  31  grudnia  2022  r.  i
rezygnację z pozostałych elementów tarczy antyinflacyjnej w jej obecnej formie, wynika z wypowiedzi
premiera  Mateusza  Morawieckiego.  Premier  podkreślił,  że  wiąże  się  to  z  zastrzeżeniami  Komisji
Europejskiej,  która uważa, że obniżki podatku VAT i  akcyzy mogą naruszać zasady konkurencji  na
jednolitym rynku. 

Co dalej z tarczą antyinflacyjną? KE nie zgodzi się na jej przedłużenie na obecnych warunkach

Komisja Europejska nie widzi przeciwwskazań do tego, by Polska mogła przedłużyć obniżoną stawkę
podatku VAT na żywność. Co innego z energią. W ocenie Brukseli nie ma możliwości, żeby Warszawa
utrzymała stawki  opodatkowania  na obecnym poziomie.  Oba elementy są  zawarte  w tzw.  tarczy
antyinflacyjnej. 

Komentarz Lewicy:

Tarcza  inflacyjna  choć  niewystarczająca  powinna  zostać  utrzymana  na  dłużej.  Każdy,  nawet
najmniejszy, element, który broni polskie rodziny przed inflacją jest potrzebny. 

To  jest  sytuacja  nadzwyczajna.  Bruksela  wielokrotnie  udowadniała,  że  jest  gotowa  na  pewną
elastyczność. Komisja Europejska w obecnej sytuacji powinna pozwolić na luzowanie pewnych zasad
w stosunku do Polski, tylko rząd Mateusza Morawieckiego musiałaby zacząć prowadzić dialog zamiast
iść na zwarcie. 

A polski rząd polski nie prowadzi w tej sprawie z Komisją Europejska żadnego dialogu. W kraju, który
ma  normalne  stosunki  z  Komisja  Europejską,  rząd  przed  wprowadzeniem  tarczy  antyinflacyjnej
rozmawiałby na ten temat z komisarzami. 

Obecny rząd idzie na całkowite zderzenie z Brukselą i  sprawa z tarczą to jest  problem, który nie
wynika  z  tego,  że  Komisja  Europejska  czyni  problemy,  ale  to  efekt  nieudacznictwa  gabinetu
Morawieckiego. 

PiS zamiast odblokować pieniądze z KPO, woli mówić - ta wredna Unia. Dziś premier Morawiecki chce
znów zohydzić Polkom i Polakom UE, mówiąc: nie ma tarczy antyinfacyjnej przez Komisję Europejską. 
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UNIA EUROPEJSKA

Rząd zrobi krok wstecz, by otrzymać pieniądze z KPO? "Polska gotowa do zmian"

Jak  donosi  RMF FM,  już  w środę do Brukseli  ma  przybyć  polski  minister  do  spraw europejskich
Szymon Szynkowski vel Sęk. Będzie rozmawiał w sprawie odmrożenia środków w ramach Krajowego
Planu Odbudowy. Rozgłośnia informuje, że polski rząd jest gotowy do ustępstw. 

Źródło: Businessinsider

Polacy nie mają wątpliwości, kto winien blokady pieniędzy z KPO

Za blokadę środków z KPO odpowiadają rządzący, a nie Bruksela. Tak uważa większość Polaków w
badaniu przeprowadzonym na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Konflikt z UE kosztował nas już 2 mld zł.  

Źródło: rp.pl

Węgry przeciwko kolejnym sankcjom na Rosję. Kwestia technologii jądrowych to "czerwona linia"

Węgry  nie  zgodzą  się  na  kolejne  sankcje  na  Rosję,  które  mają  dotyczyć  technologii  jądrowych  -
zapowiedział węgierski minister spraw zagranicznych i handlu Peter Szijjarto. 
Źródło: Gazeta.pl

KRAJ

Orlen korzysta na różnicach w cenach ropy. Niemal podwoił modelową marżę rafineryjną

PKN Orlen ujawnił najnowsze informacje na temat osiąganej modelowej marży rafineryjnej. Wzrosła
w październiku 2022 r. do 31,4 dol. z 16,7 dol. odnotowanych we wrześniu. To bardzo duża zmiana. 

Źródło: Businessinsider

Prezesi spółek płacą na kampanię. Zarząd partii nie musi

Ponad 2 mln zł wpłacili przed wyborami w 2019 r. na kampanię partii rządzącej powołani przez nią
dyrektorzy, prezesi i członkowie rad nadzorczych spółek skarbu państwa. W tym samym czasie ani
złotówką starań swej partii o reelekcję nie wsparli, ani premier Mateusz Morawiecki, ani prezes PiS
Jarosław Kaczyński, ani żaden z członków zarządu Prawa i Sprawiedliwości. 

Źródło: Onet.pl

Rząd szuka pieniędzy. Przekroczy granicę, której dotąd bardzo strzegł

Polski  rząd chce pozyskać finansowanie z państwowych funduszy majątkowych oraz ze sprzedaży
obligacji w obcych walutach. W ten sposób PiS liczy na zmniejszenie presji na krajowy rynek, co ma 
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miejsce w związku z rosnącymi kosztami pożyczek - pisze Bloomberg, powołując się na osobę, która
zna plan rządu. 

Źródło: Money.pl

Poseł Stanisław Tyszka odchodzi z koła parlamentarnego Kukiz'15

Poseł  Stanisław  Tyszka  odchodzi  z  koła  parlamentarnego  Kukiz'15.  Decyzję  przekazał  na  swoich
mediach społecznościowych. Były wicemarszałek Sejmu pozostanie na razie posłem niezrzeszonym.

Źródło: Polsat News

Zbrodnia w Oświęcimiu. Prokuratura boi się, że Norwegia sprzeciwi się ekstradycji podejrzanego o
morderstwo

Polska prokuratura jest przygotowana na to, że sprowadzenie do Polski Ingebrigta G. — podejrzanego
o dokonanie brutalnego morderstwa w Oświęcimiu, nie będzie  wcale proste i  może wiązać się z
długotrwałą międzynarodową batalią prawną. Jak ustalił  Onet,  do Sądu Okręgowego w Krakowie,
który wydał Europejski Nakaz Aresztowania mężczyzny, dotarło dziś pismo z sądu w Danii. Kopenhaga
pyta w nim, czy wniosek podpisywał "legalny sędzia", czy też może "neosędzia" powołany z udziałem
Krajowej Rady Sądownictwa. 

Źródło: Onet.pl

Polacy "wydali wyrok" ws. Marszu Niepodległości. Najnowszy sondaż

Blisko połowa Polaków uważa, że Marsz Niepodległości nie powinien przechodzić ulicami Warszawy
11 listopada - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Badanie wskazuje ponadto, że
skrajnie odmienny stosunek do wydarzenia mają wyborcy PiS i partii opozycyjnych. 

Źródło: wp.pl

"Znaczący podatek" Kaczyńskiego. Danina uderzy w rozgrzany rynek najmu

"Znaczący podatek"  -  tak Jarosław Kaczyński  nazwał ewentualne wprowadzenie nowej daniny od
niezamieszkałych  lokali.  Pomysł  ten  wraca  od  kilku  miesięcy  jak  bumerang.  Czy  od  mówienia  o
zmianach  rząd  przejdzie  do  działania?  -  To  kolejne  uderzenie  w  rynek  nieruchomości  -  mówią
eksperci.  

Źródło: Money.pl

Opłata na rachunku za prąd w górę. Jest projekt

Stawka  opłaty  kogeneracyjnej  w  2023  roku  ma  wzrosnąć  do  4,96  złotego  za  megawatogodzinę
(MWh) z  4,06 złotego w tym roku.  Tak wynika z  projektu rozporządzenia  przygotowanego przez
Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Opłata kogeneracyjna to jedna z pozycji  na rachunku za prąd.
Resort  zapowiedział,  że  wzrost  stawki  "zostanie  skompensowany  planowaną  zmianą  wysokości
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stawki opłaty OZE na rachunkach odbiorców końcowych, co sprawi, że sumaryczne obciążenie energii
elektrycznej tymi opłatami nie zmieni się". 

Źródło: TVN 24 BiS

Nawet Lewandowska nie wytrzymała po słowach Kaczyńskiego. "Nie oceniajmy kobiet"

Skandaliczne słowa Jarosława Kaczyńskiego z soboty wciąż odbijają się szerokim echem w mediach i
są komentowane przez wiele osób publicznych. Głos w sprawie zabrała nawet Anna Lewandowska.
"Jestem zła" – zaczęła swój wpis trenerka fitness i żona Roberta Lewandowskiego. 

Źródło: Natemat

Kontrowersyjna konsolidacja energetyki. Rząd zaprzecza. Inni: prace zaawansowane

Czy po fuzji w branży paliwowej czeka nas kolejna – połączenie koncernów elektroenergetycznych?
Wicepremier Jacek Sasin zaprzecza. Ale według innych źródeł taka opcja jest na stole. 

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

WSJ: Biały Dom miał potajemnie rozmawiać z Kremlem

Doradca  prezydenta  USA Joe  Bidena  ds.  bezpieczeństwa  narodowego  Jake  Sullivan  prowadził  w
ostatnich  miesiącach  poufne  rozmowy  z  sekretarzem  rosyjskiej  Rady  Bezpieczeństwa  Nikołajem
Patruszewem i  doradcą  prezydenta  Rosji  ds.  polityki  zagranicznej  Jurijem Uszakowem -  podał  w
niedzielę "The Wall Street Journal". . 

Źródło: Bankier.pl

Banki odchodzą od finansowania konwencjonalnych źródeł energii

Instytucje finansowe odchodzą od finansowania konwencjonalnych źródeł energii choć nie całkiem.
Akceptują projekty, które mogą być pomostem między energetyką konwencjonalną, a zieloną. 

Źródło: Forsal

Prezydent: Poza celami klimatycznymi, dziś to też zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego

-  Dziś  poza  osiąganiem  celów  klimatycznych  ważne  jest  też  zapewnienie  bezpieczeństwa
energetycznego - powiedział prezydent Andrzej Duda na szczycie klimatycznym COP27 w Szarm-el-
Szejk w Egipcie. Zwracał uwagę, że za perturbacje na rynku energetycznym odpowiada Rosja.

Źródło: Polsat News
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