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Przedłużenie kadencji samorządów. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

Prezydent  Andrzej  Duda podpisał  ustawę o przedłużeniu  kadencji  organów jednostek samorządu
terytorialnego  -  poinformowała  Kancelaria  Prezydenta.  Wprowadzenie  ustawy  ma  na  celu
zapewnienie dłuższego odstępu pomiędzy wyborami parlamentarnymi, a samorządowymi.

Komentarz Lewicy:

Ta ustawa pokazuje obłudę PiS  w całej krasie,  tu wcale nie chodzi o uniknięcie kolizji  wyborczej
(parlamentarne i samorządowe), a o uniknięcie wyborczej wizerunkowej porażki. PiS woli udawać, że
dba o państwo, niż wprowadzać dobre i uczciwe rozwiązania. A obecna kadencja samorządu będzie
najdłuższa  w  historii,  a  wszystko  przez  to,  że  PiS,  który  głośno  opowiada  się  za  ograniczeniem
kadencji, kolejny raz gmera przy wyborach, wydłużając ich kadencję.

PiS-owi  wcale  nie  chodzi  o  to,  że  prowadzenie  dwóch  kampanii  jednocześnie  jest  trudne.  Po
przesunięciu wyborów samorządowych, ich druga tura odbędzie się na miesiąc przed wyborami do
europarlamentu. Chodzi o to, żeby jak najdłużej utrzymać stołki dla swoich i odsunąć wizję porażki,
która  i  tak  nastąpi.  Widać  to  już  na  Śląsku.  Partia  Jarosława  Kaczyńsiego  straci  władzę  w
województwach nie przez kartki wyborcze, ale przez ewakuację jej działaczy z tonącego pokładu. 

Lewica proponowała skrócić kadencję obecnego Sejmu o pół roku. Jeśli PiS miałby czyste intencje, to
by zrobił właśnie w ten sposób i skrócił swoją kadencję, a nie grzebał przy kadencji samorządów. Ale
nie partia Jarosława Kaczyńskiego bardziej boi się utraty władzy i synekur, niż o to, czy wybory będą
w podobnym czasie. 
 
Dlaczego  klub Lewicy  nie  złożył  wniosku  o skrócenie  kadencji?  Ponieważ  taki  wniosek został  już
złożony przez PSL, a marszałek Elżbieta Witek po prostu go nie procedowała.  

Kolejny miesiąc ze spadkiem realnych wynagrodzeń. Tyle się teraz zarabia

W październiku przeciętne wynagrodzenie w średnich i  dużych firmach wyniosło około 6,7 tys.  zł
brutto. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosło o 13 proc. — wynika z
najnowszych danych GUS. Podwyżki płac są duże, ale w całości zjada je inflacja. 

Gigantyczne zwolnienia w starachowickim MAN-ie. Znamy szczegóły

To  już  pewne.  Aż  860  osób  straci  pracę  w  fabryce  MAN  Bus  w  Starachowicach.  Zarząd  firmy
potwierdził  to  podczas  spotkania  z  przedstawicielami  związków  zawodowych.  Wiadomo,  że
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zwolnienia potrwają sześć miesięcy, ale ponad połowa osób odejdzie do końca tego roku. Nie będzie
żadnych odpraw dla zwalnianych pracowników, a część z nich otrzyma propozycję przeniesienia – do
zakładów na Słowacji oraz pod Krakowem. 

Komentarz Lewicy:

To kolejny miesiąc, kiedy realne płace Polek i Polaków spadają.   Gdyby te dane obejmowały sferę
budżetową oraz  mikrofirmy to ten obraz wyglądałby jeszcze gorzej. Polki i Polacy realnie zarabiają
coraz mniej!

Średnia płaca w Polsce w firmach zatrudniających >9 osób wzrosła o 13% rok do rodku. To oznacza,
że  w obliczu  blisko 18-procentowej  inflacji,  realne płace skurczyły  się  w porównaniu do sierpnia
ubiegłego roku 5%.

To już trzeci miesiąc, kiedy wynagrodzenie w tym sektorze rośnie wolniej niż inflacja. Wniosek? Spirali
płacowej nie widać . Nominalne wynagrodzenia w przemyśle w zasadzie nie zmieniły się od marca. W
budżetówce wynagrodzenia realne spadły, a ceny w tym samym czasie wzrosły. Ludzie pracy coraz
mocniej odczuwają obecny kryzys.  

Przekłada  się  to  na  decyzje  zakupowe  konsumentów  i  ograniczenie  wydatków.  Dlatego  Lewica
domaga się 20-procentowej podwyżki dla sfery budżetowej oraz zwiększania płacy minimalnej, która
do 2030 r. powinna osiągnąć poziom 60% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Poinformowano również o wzroście zatrudnienia o 7 tysięcy etatów. Odpowiedź na to zagadnienie
znalazło się w danych GUS, gdzie można znaleźć informacje o wzroście zatrudnienia w jednostkach
wojskowych. W najbliższych miesiącach docierać będą do nas informacje o kolejnych zwolnieniach. 

Coraz bardziej widać w w gospodarce widać wpływ inflacji oraz przede wszystkim wzrostu cen energii
na  produkcję,  która  trzyma  się  nieźle.  Eksport  trzyma  się  nieźle  i  wraz  z  napływem  inwestycji
zagranicznych na razie bilansuje zwiększone wydatki na surowce.   Polska gospodarka korzysta na
tworzonych na nowo łańcuch dostaw, wojna i droższy fracht zwiększyły naszą atrakcyjność, kosztem
przede wszystkim Azji.  Ale ten czynnik wzrostowy już wygasa i bez nowych impulsów gospodarka
będzie słabnąć. 

Dane  oraz  polityka  rządu  zapowiadają,  iż  wyższa  inflacja  zostanie  z  nami  na  dłużej.  Co  dalej  z
gospodarką? Poza czynnikami zewnętrznymi związanymi z wojną w Ukrainie, brakami surowców, to
polską ekonomię powinny rozruszać inwestycje. Od dawna mówimy, iż źródłem taniego kapitału są
pieniądze z KPO dla Polski, ale obecnie w związku z decyzjami politycznymi kierownictwa PiS są one
niedostępne. 

UNIA EUROPEJSKA

Albo Unia, albo nędza. Dwie trzecie badanych: Polska nie poradzi sobie bez pieniędzy z UE

Obóz władzy jest rozdarty między europejskim realizmem, a polexitowym okrzykiem wojennym. Polki
i Polacy mają jasność: pieniądze z UE są konieczne. Nie wierzą zapewnieniom Glapińskiego czy 
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Kaczyńskiego, że damy sobie bez nich radę  

Źródło: OKO.press

Polski proszek gorszy od niemieckiego. Prezes PiS: oszukują nas. Prawda jest inna

Jak czytamy w "Fakcie", Polacy już dawno mogliby się cieszyć produktami najwyższej jakości, gdyby
Polska  przyjęła  dyrektywę Omnibus.  Unijne przepisy  w sposób szczególny chronią  konsumentów.
Jak?  Zabraniają  stosowania  podwójnej  jakości  produktów,  a  także  kończą  z  przynajmniej  częścią
udawanych  promocji.  Sklepy  nie  będą  już  mogły  sztucznie  zawyżać  cen  przed  wprowadzeniem
obniżek, aby rabat wyglądał na większy niż w rzeczywistości.  

Źródło: Money.pl

KE proponuje tymczasowy pułap cenowy na gaz dla niektórych transakcji

Komisja  Europejska  zaproponowała  we  wtorek  wprowadzenie  rozwiązania  regulacyjnego,  które
miałoby zapobiegać nagłym i nadmiernym wzrostom cen gazu. Pułap cenowy proponowany przez
Komisję  dotyczyłby  instrumentów  pochodnych  TTF  z  miesięcznym  wyprzedzeniem  i  zostałby
ustanowiony na poziomie 275 euro za MWh. 

Źródło: Forsal

KRAJ

Dziurawe przepisy o węglu uderzają w Polaków. Tysiące osób nie mogą kupić taniego opału

Polski rząd po raz kolejny udowodnił, że przepisy o sprzedaży węgla pisał... na kolanie. Po tym, jak
dystrybucję taniego węgla w naszym kraju przejęły gminy, tysiące ludzi straciło możliwość kupienia
opału. Chodzi o osoby, które wcześniej kupiły choć tonę węgla przez sklep Polskiej Grupy Górniczej
lub  Tauronu.  Zakup nawet  najmniejszej  ilości  węgla  w ten  sposób  wyklucza  bowiem z  rządowej
pomocy. 

Źródło: Onet.pl

Andrzej Duda ofiarą pranksterów. Myślał, że rozmawia z Emanuelem Macronem

Andrzej Duda padł ofiarą rosyjskich pranksterów. Po wybuchu w Przewodowie prezydent rozmawiał
telefonicznie  z  osobą  podszywającą  się  pod  prezydenta  Francji  Emmanuela  Macrona.  W  sieci
opublikowano nagranie rozmowy, a sprawę skomentowała Kancelaria Prezydenta.

Źródło: Polsat News

OECD pokazało, co czeka Polskę. Wysoka inflacja, wzrost bezrobocia i podwyżki stóp

OECD pokazało najnowsze prognozy gospodarcze dla Polski. Są one nieco mniej optymistyczne od
tego,  co  prezentuje  w  swoich  szacunkach  rząd.  Analitycy  OECD  spodziewają  się  w  Polsce  nadal
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wysokiej  inflacji,  a do tego rosnącego bezrobocia i  dalszych podwyżek stóp procentowych.  Wiele
jednak wskazuje na to, że naszej gospodarce uda się uniknąć recesji. 

Źródło: Businessinsider

Problemy z transmisją meczu Polska-Meksyk w TVP Sport w internecie i aplikacji

Zainteresowanie meczem Polska-Meksyk na mistrzostwach świata w piłce nożnej jest tak ogromne,
że  aplikacja  i  strona  internetowa  TVP  Sport  od  początku  meczu  mają  problemy  z  działaniem  -
alarmują kibice.

Źródło: wirtualnemedia.pl

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą ustawy biopaliwowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę tzw. ustawy biopaliwowej. Nowe przepisy określają m.in.
minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) w biopaliwach na poziomie 80
proc.

Źródło: Interia.pl

Koniec tarczy antyinflacyjnej. "Zaczyna brakować pieniędzy na te liczne dopłaty"

Rząd szykuje się do zakończenia funkcjonowania tak zwanej tarczy antyinflacyjnej w obecnej formie.
Zgodnie  z  zapowiedziami  przedłużone  ma zostać  stosowanie  obniżonej  (0  proc.  zamiast  5  proc.)
stawki VAT na niektóre produkty żywnościowe. Jednocześnie tylko do końca roku stawka 0 proc. VAT
będzie miała zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających
produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022
r.  8  proc.).  Do  końca  grudnia  stawka  VAT  na  poziomie  5  proc.  będzie  stosowana  do  energii
elektrycznej  i  cieplnej  (zamiast  23  proc.,  a  od  1  lutego  2022  r.  8  proc.),  8  proc.  VAT  dla  paliw
silnikowych (zamiast 23 proc.). 

Źródło: TVN 24 BiS

Odsiecz dla polskich sądów od OBWE. Będzie okrągły stół

Będzie okrągły stół ekspertów w sprawie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Pomoc w porozumieniu
oferuje OBWE, ale szczegóły owiane są tajemnicą. 

Źródło: rp.pl

Posypią się mandaty. Wyciekł e-mail z nowymi wytycznymi

Jak  ustaliła  Interia,  Państwowa Inspekcja  Pracy  domaga  się  od swoich  inspektorów,  aby  wlepiali
kontrolowanym przedsiębiorcom wyższe kary. "Więcej mandatów i najlepiej wyższych niż 1000 zł" -
w  korespondencji  ze  swoim  zespołem  pisze  wprost  jeden  z  łódzkich  nadinspektorów.  -  Takie
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funkcjonowanie instytucji pokazuje, że państwo się psuje - uważa prof. Jacek Męcina, specjalista z
zakresu prawa pracy i członek Rady Ochrony Pracy.

Źródło: Interia.pl

Nadchodzi rewolucja w nieruchomościach. Rząd zlikwiduje użytkowanie wieczyste

Resort rozwoju chce, aby firmy i organizacje, które użytkują grunty należące do Skarbu Państwa i
samorządów,  mogły  wykupić  je  na  własność.  Oznacza  to  w  praktyce  likwidację  użytkowania
wieczystego.  Eksperci  chwalą  pomysł,  ale  widzą  w nim też  zagrożenie.  –  Rząd się  z  tym bardzo
spieszy, jest to także ostatni krok do wprowadzenia katastru – mówi jeden z nich. 

Źródło: Money.pl

ZAGRANICA

Obawy o covid w Chinach. Rynki reagują na doniesienia z Azji

Giełdowe indeksy  w Europie  zniżkują  w  poniedziałek  w reakcji  na  obawy o możliwe  zaostrzenie
ograniczeń covidowych w Chinach. W rozpoczynającym się tygodniu w centrum uwagi inwestorów
będą wstępne odczyty wskaźników PMI za listopad dla przemysłu i usług wybranych krajów Europy i
USA. P 

Źródło: TVN 24 BiS

Gazprom zupełnie odetnie Europę od dostaw? Obawy rosną

Rosyjski koncern Gazprom ma ograniczyć o ponad połowę dostawy gazu ziemnego do Mołdawii. Jak
podaje Bloomberg, na Zachodzie rosną obawy, że to może oznaczać, że niebawem nastąpi zupełne
zakręcenie kurka przez Rosjan. 

Źródło: Businessinsider

Tajwańczycy chcą produkować najnowocześniejsze chipy w USA

Wojna handlowa między USA a Chinami trwa, a jej głównym polem bitwy jest rywalizacja o chipy. W
poniedziałek  założyciel  przedsiębiorstwa  TSMC  ogłosił,  że  Tajwańczycy  chcą  produkować
półprzewodniki w USA. Morris Chang powiedział przy tym, że decyzja nie jest potwierdzona, jednak
jest to już niemal pewne. Fabryka najnowocześniejszych obecnie chipów najprawdopodobniej stanie
w Arizonie. 

Źródło: Obserwatorgospodarczy.pl
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Awantura o opaski LGBT. Niemcy tracą kluczowego sponsora

Jedna z największych firm handlowych w Niemczech kończy w trybie natychmiastowym współpracę
ze związkiem piłki nożnej z tego kraju. Przyczyną są opaski "One love" – a sieć jest znana z mocnego
wspierania środowisk LGBT+. 

Źródło: Businessinsider
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