
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

VAT na paliwa wzrośnie. Co z cenami? Prezes Orlenu złożył obietnicę

Polska nie będzie mogła dłużej utrzymać obniżonego VAT-u na paliwa. To brzmi jak wyrok. Prezes
PKN  Orlen  Daniel  Obajtek  zapewnił,  że  zrobi  wszystko,  by  Polacy  jak  najmniej  poczuli  kwestię
powrotu VAT do poprzedniego poziomu. Wskazał, że nie jest w interesie Orlenu, by ceny paliw były
wysokie. 

Komentarz Lewicy:

Jeżeli wraz z  Orlen nie podwyższy ceny paliw to albo będzie to związane ze spadającymi cenami ropy
na świecie, albo koncern przyzna się do tego, iż przez ostatnie miesiące łupił Polki i Polaków wysokimi
marżami. W naszej ocenie paliwa będą tańsze zarówno poprzez obniżenie cen ropy, jak i ograniczenie
marży.  

Podniesienie stawki podatku VAT na paliwa z 8 do 23 proc, powinno oznaczać wzrost ceny paliw o
około 14 proc. 

Licząc od 23 lutego, czyli ostatniego dnia przed wojną, ceny ropy są dziś wyższe o ledwie 3,1 proc.
Baryłka ropy Brent kosztuje w okolicach 85 dolarów. Jednak średnie ceny benzyny 95 w kraju są
wyżej o 18,3 proc. a diesla aż o 38,6 proc. Na rynku hurtowym te różnice są wyraźnie mniejsze, tam
benzyna podrożała od 23 lutego o 12,7 proc. a diesel o 26,5 proc. co może oznaczać, że ceny na
stacjach  benzynowych  w  najbliższych  dniach  będą  dalej  spadać.  Dzieje  się  tak  pomimo  iż  złoty
umocnił się do dolara i baryłka ropy spadła pierwszy raz od wybuchu wojny pod koniec lutego tego
roku poniżej 400 zł.

Sama ropa ostatnio tanieje głównie przez obawy rynku dotyczące potencjalnej recesji na świecie i
powiązanego z nią spadku popytu. Obawy te są wspierane np. przez informacje o nowym rekordzie
zachorowań  na  COVID-19  w  Chinach.  Do  tego  dane  z  USA  pokazały  tam  nieoczekiwany  wzrost
zapasów paliw, a państwa G7 i Unia Europejska są coraz bliżej ustalenia limitu ceny na ropę rosyjską
transportowaną tankowcami na poziomie w okolicach 65-70 dol. za baryłkę. To poziom wyższy niż
oczekiwano, ale to właśnie powoduje wyraźniejszy spadek cen na rynku, ponieważ dzięki temu rośnie
prawdopodobieństwo, że nowy system z limitem ceny zostanie zaakceptowany przez wszystkich i
będzie funkcjonować. Przy niższym poziomie limitu mógłby on pozostać tylko na papierze, a ceny na
rynku, zamiast spaść, urosłyby, bo zmniejszyłaby się globalna podaż ropy. 

Tak więc jeżeli prezes Orlenu i politycy PiS przez miesiące twierdzili, iż paliwa są drogie z powodów
czynników zewnętrznych, to teraz twierdzenie, że spadek cen to ich zasługa zakrawa na żart. 
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UNIA EUROPEJSKA

Premier o propozycji koalicjanta w sprawie weta w Brukseli: Dalece nieprzemyślane

Politycy Solidarnej Polski chcieliby zastosowania weta przez PiS w rozmowach z Komisją Europejską. -
Na poziomie UE są teraz dyskutowane i  głosowane wszystkie pakiety sankcyjne i różnego rodzaju
pomoc dla Ukrainy.  Jeżeli  ktoś proponuje zablokowanie tego typu pakietów, to są to propozycje
dalece  nieprzemyślane  -  powiedział  w  czwartek  premier  Mateusz  Morawiecki,  odnosząc  się  do
propozycji koalicjanta.

Źródło: Interia.pl

Parlament Europejski uderza w Łukaszenkę. Widzi jego przyszłość przed trybunałem

W  przyjętej  rezolucji  europarlament  stwierdził,  że  prezydent  Białorusi  musi  stanąć  przed
Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Aleksander Łukaszenko został potępiony za łamanie praw
człowieka na Białorusi oraz pozwalanie na wykorzystywanie jej przez Rosję do celów wojskowych. 

Źródło: Onet.pl

Ukraina dostanie wsparcie z UE. Parlament Europejski zatwierdził 18 mld euro pożyczki

Posłowie do PE zatwierdzili 18 mld euro pożyczki dla Ukrainy. Pieniądze mają trafić do tego kraju w
2023  r.  Jednak  pożyczka  dla  Ukrainy  jest  warunkowa.  Unia  oczekuje  reform,  które  wzmocnią
instytucje Ukrainy i przygotują kraj zarówno do odbudowy z wojennych zniszczeń, jak i członkostwa w
UE. 

Źródło: Money.pl

KRAJ

Prezes PZT rezygnuje

Prezes  Polskiego  Związku  Tenisowego  Mirosław  Skrzypczyński  złożył  dymisję  ze  skutkiem
natychmiastowym po serii  głośnych publikacji  Onetu. W sieci pojawiają się pierwsze komentarze.
Politycy, dziennikarze i eksperci zgodnie potępiają przemoc i molestowanie, którego dopuszczał się
wobec  młodych  zawodników.  Jak  podkreślają,  prawdziwa  debata  na  temat  przemocy  w polskim
sporcie powinna się dopiero zacząć.  

Źródło: Onet.pl

Rafał Bochenek nowym rzecznikiem PiS

Komitet polityczny Prawa i  Sprawiedliwości  podjął  decyzję,  że nowym rzecznikiem partii  zostanie
Rafał Bochenek. Zastąpi na tym stanowisku Radosława Fogla.

Źródło: Polsat News
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"Instrukcja bezpieczeństwa złamana".  Będą kary w Kancelarii  Prezydenta za rozmowę Andrzeja
Dudy z rosyjskim pranksterem

Wewnętrzne  postępowanie  w  Kancelarii  Prezydenta,  wszczęte  po  rozmowie  Andrzeja  Dudy  z
rosyjskim pranksterem, który podawał się za Emmanuela Macrona, wykazało, że w tym przypadku
obowiązująca instrukcja w sprawie połączeń z zagranicznymi partnerami nie została zastosowana –
dowiaduje się Wirtualna Polska. Potwierdza to w rozmowie z nami szef gabinetu prezydenta Paweł
Szrot i zapowiada konsekwencje personalne. 

Źródło: wp.pl

Tyle Burger Drwala kosztował 10 lat temu. Kolosalna różnica

Jak się okazuje, w 2012 i 2013 r. "drwala" mogliśmy otrzymać w sieci McDonald's za 11,90 zł. Cena
wersji "klasycznej" poszybowała więc od tamtego czasu w górę o 12 zł (wzrosła ponad dwukrotnie).
Ogromna różnica jes`t także w stosunku do 2021 r., kiedy to wersja klasyczna kosztowała 17,40 zł —
czyli o 6,50 zł mniej (różnica o ponad 35 proc.). 

Źródło: Businessinsider

Edward Miszczak od połowy stycznia 2023 r. wiceprezesem i dyrektorem programowym Polsatu

Telewizja  Polsat  oficjalnie  potwierdziła,  że  Edward  Miszczak  obejmie  w  Polsacie  stanowisko
wiceprezesa  zarządu  i  dyrektora  programowego.  Były  szef  programowy  TVN  pracę  w  spółce
rozpocznie 16 stycznia 2023 br. Nina Terentiew ma przejść do rady nadzorczej.

Źródło: Wirtualnemedia.pl

Czołowi operatorzy komórkowi pod lupą urzędu. Groźba dużych kar

Prezes  UOKiK  wszczął  postępowania  wyjaśniające  dotyczące  wprowadzonych  przez  operatorów
komórkowych  klauzul  inflacyjnych  -  poinformował  w  czwartek  Urząd  Ochrony  Konkurencji  i
Konsumentów. Postępowania te prowadzone są w sprawie Orange Polska, P4 i  T-Mobile Polska -
dodał,  a  ich  konsekwencją  mogą  być  kary  sięgające  10  procent  obrotu.  Orange  i  T-Mobile,  w
przesłanych nam stanowiskach, zaznaczyły,  że o ewentualnym podwyższeniu rachunku za telefon
klienci  będą  poinformowani  z  wyprzedzeniem  i  mają  prawo  do  bezkosztowego  odstąpienia  od
umowy. 

Źródło: TVN 24 BiS

Święta Polaków będą biedniejsze, a i tak wydadzą na nie więcej

Polacy wydadzą średnio o 30 proc. więcej, ale kupią mniej. Cięcia dotkną wyjazdów i prezentów.

Źródło: rp.pl
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Idą gorsze czasy. Analitycy ZUS ostrzegają przed dziurą w kasie funduszu na wypłaty emerytur

Niemal  dwukrotnie  więcej  niż  dziś  może  dopłacać  budżet  państwa  do  Funduszu  Ubezpieczeń
Społecznych  w  kolejnych  latach  –  pisze  "Dziennik  Gazeta  Prawna",  powołując  się  na  najnowszą
prognozę analityków ZUS.  To obciąży i  tak już mocno napięte finanse publiczne.  Powód? Zmiany
demograficzne na polskim rynku pracy. Prezes ZUS uspokaja, że bankructwo systemu emerytalnego
nam nie grozi.

Źródło: Money.pl

500 plus - Kaczyński potwierdził, że waloryzacji nie będzie. A wartość leci na łeb, na szyję

Wartość 500 plus przez inflację w ciągu roku zmniejszyła się o kolejne 65 zł. To drastyczny spadek,
niemal  równy  temu  z  poprzednich  pięciu  lat.  Za  500  zł  można  kupić  już  tylko  towary  warte  w
momencie wprowadzenia świadczenie ledwie 368 zł. 

Źródło: gazeta.pl

ZAGRANICA

Niemcy. Minister obrony odrzuca propozycję wysłania Patriotów do Ukrainy. "To systemy NATO"

-  To  systemy  Patriot,  które  są  planowane  w  ramach  zintegrowanej  obrony  powietrznej  NATO  -
powiedziała  w  czwartek  Christine  Lambrecht,  niemiecka  minister  obrony,  odnosząc  się  do
negatywnie do polskiej  propozycji  wysłania ich do Ukrainy. Oceniła,  że "muszą być użyte one na
ternie NATO".

Źródło: Polsat News

Wandale zniszczyli pomnik polskich i łotewskich dowódców w Dyneburgu

Nieznane  osoby  oblały  farbą  pomnik  dowódców  wojsk  polsko-łotewskich  –  marszałków  Józefa
Piłsudskiego  i  Edwarda  Rydza-Śmigłego  oraz  generałów  Peterisa  Valdemarsa  Radzinsza  i  Janisa
Balodisa.  Do  zdarzenia  doszło  na  miejscu  pochówku polskich  legionistów w Dyneburgu  — podał
łotewski portal LSM. 

Źródło: Onet.pl

Chiny wygrały gazową bitwę. "Umową z Katarem odstawiły konkurentów na boczny tor"

Chiny  narzuciły  tempo  w  wyścigu  o  zasoby  skroplonego  gazu.  Podpisując  27-letnią  umowę  na
dostawy LNG z Katarem, zarezerwowały dostęp do 4 milionów ton gazu wydobywanego z pola North
Field East. Problem w tym, że według danych Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii,
do 2026 roku długoterminowe kontrakty na LNG zostaną całkowicie wyprzedane. - Walka się zaczęła.
Chińczycy już wygrali ważną bitwę na tym polu. Podpisują kontrakt, wypchnęli na boczny tor 
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konkurentów - mówi dr Przemysław Zaleski, ekspert z Fundacji Pułaskiego. 

Źródło: Money.pl

Słabo wyposażona Bundeswehra czeka na wsparcie finansowe rządu

Prawie nic z dodatkowego, specjalnego funduszu 100 mld euro, zapowiedzianego przez kanclerza
Olafa  Scholza  w lutym,  nie  zostało  do tej  pory  wydane z  powodu biurokratycznych przeszkód  –
informuje w czwartek portal dziennika „Financial Times”. 

Źródło: Forsal

"Putin upuścił pióro, Łukaszenka w szoku". Wcześniej premier Armenii nie podpisał ważnego pisma

Premier Armenii Nikol Paszinian odmówił podpisania istotnej deklaracji podczas szczytu Organizacji
Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) w Erywaniu. Szef rządu przekazał, że taka decyzja jest
związana z brakiem politycznej deklaracji dotyczącej agresji Azerbejdżanu na integralność terytorialną
Armenię. Do sieci trafiło nagranie z reakcją Putina oraz Łukaszenki. 

Źródło: gazeta.pl
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