
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o stopach procentowych

Rada Polityki Pieniężnej w środę zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych w Polsce bez zmian.
Taka decyzja jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Oznacza, że stopa referencyjna Narodowego
Banku Polskiego wynosić będzie nadal 6,75 proc. 

Komentarz Lewicy:

Brak podwyżki  stóp procentowych wcale nie oznacza,  iż  RPP uważa,  że  inflacja  zacznie  wyraźnie
spadać ona zgodnie z projekcją NBP może jeszcze wzrosnąć. Przypomnijmy, iż wynika z nich, że RPP
spodziewa się, że wysoka inflacja będzie z nami jeszcze przez kolejne 2-3 lata i dopiero w 2025 r.
zbliży  się  do  celu  inflacyjnego  NBP  –  2,5  procent.  Na  horyzoncie  cały  czas  jest  spowolnienie
gospodarcze. 

RPP pod wodzą Adama Glapińskiego kompletnie utracił wiarygodność i sprawia wrażenie, że wcale
nie walczy z inflacją,  ale wspiera rząd w jego polityce gospodarczej.  Obóz władzy wie,  że wraz z
końcem wysokich wzrostów cen skończy się tzw. podatek inflacyjny i kasa w budżecie będzie świecić
pustkami. 

Fatalna  komunikacja  Adama Glapińskiego  powoduje,  iż  RPP  utracił  ważne  narzędzie  –  skuteczną
komunikację z obywatelami i rynkami. W Europie Zachodniej utrzymuje się przekonanie, że inflacja
czasowo będzie podwyższona, ale potem spadnie, ponieważ Europejski Bank Centralny zdoła do tego
doprowadzić. Podobnie dzieje się w Stanach Zjednoczonych. W Polsce rynki zaczynają podejrzewać,
że RPP nie podnosi stóp, aby rząd nie miał problemów z obsługą długu, a nie po to, aby walczyć z
inflacją.  Brak jest przekonania, że pomimo problemów Rada Polityki Pieniężnej panuje nad sytuacją i
sprowadzi nasz okręt bezpiecznie do portu. 

Nie  napiszemy teraz nic  nowego –  bez przyjęcia  KPO nie  uda się  uniknąć  recesji,  ani  ograniczyć
inflacji. 

UNIA EUROPEJSKA

Pakiet  na rzecz  równości:  Komisja  proponuje  nowe przepisy  dotyczące  wzajemnego uznawania
pochodzenia dziecka przez państwa członkowskie

Nowe rozporządzenie  zapewni  jasność  prawa wszystkim  rodzinom,  które  znajdują  się  w  sytuacji
transgranicznej w UE – czy to dlatego, że przemieszczają się z jednego państwa członkowskiego do
drugiego w celu podróżowania lub pobytu, czy też dlatego, że mają rodzinę lub majątek w innym
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państwie członkowskim. Jednym z kluczowych aspektów wniosku jest zapewnienie, aby pochodzenie
dziecka ustalone w jednym państwie  członkowskim było uznawane w pozostałych bez specjalnej
procedury. 

Źródło: ec.europa.eu

Niższy VAT na gaz. Rząd z niego rezygnuje, ale UE wcale go nie zabrania

Na początku 2023 roku wróci 23-procentowy VAT dodany do gazu. Rząd utrzymuje, że to wymóg
Brukseli.  Ale Unia wcale nie blokuje Polsce możliwości obniżania VAT na gaz - informuje dziennik
"Rzeczpospolita". 

Źródło: rp.pl

Holandia z nową propozycją. Chodzi o unijną energetykę

Holandia  w  dokumencie  przesłanym  w  piątek  (2  grudnia)  do  stolic  państw  członkowskich
zaproponowała tymczasem swój własny pomysł, zakładający ograniczenie cen gazu dla nabywców
„niewrażliwych na cenę”, na przykład wspieranych przez rządy lub prawnie zobowiązanych do zakupu
takiej ilości gazu, żeby przed zimą zapełnić w dostatecznym stopniu magazyny.

Źródło: euractive.pl

Brexit był błędem? Oto ekonomiczna rzeczywistość życia Brytyjczyków poza UE

Brexit wrócił na polityczną agendę w Wielkiej Brytanii wraz z doniesieniami, że rząd Rishiego Sunaka
może dążyć do zacieśnienia więzi z Unią Europejską. Zarówno premier, jak i jego kanclerz skarbu,
Jeremy Hunt, zaprzeczyli, że dążą do porozumienia z UE w stylu szwajcarskim. Upierają się, że ich
priorytetem jest  sprawnie działająca umowa o handlu i  współpracy między UE a Wielką Brytanią
podpisana w 2020 r. Jednak sondaże pokazują, że większość Brytyjczyków uważa teraz, że brexit był
błędną decyzją. 

Źródło: Forsal

KRAJ

Tomasz L. z komisji likwidacyjnej WSI. Tajemnica urzędnika stołecznego ratusza

Zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji Tomasz L. był w przeszłości członkiem komisji
likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych - ustalili dziennikarze TVN24. Należał do wąskiego
grona współpracowników Antoniego Macierewicza, które otrzymało dostęp do wszelkich tajemnic
likwidowanego wojskowego wywiadu i kontrwywiadu: danych informatorów i agentów, szczegółów
finansowania najtajniejszych operacji prowadzonych także poza granicami kraju. 

Źródło: TVN 24
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Prof. Gersdorf usłyszała zarzuty dyscyplinarne

"Mogę potwierdzić, że istotnie został sformułowany zarzut dyscyplinarny wobec byłej I  prezes SN
prof.  Małgorzaty  Gersdorf"  -  powiedział  sędzia  Piotr  Schab,  nadzwyczajny  rzecznik  dyscyplinarny
wyznaczony przez prezydenta do wyjaśnienia kilku spraw sędziów SN. 

Źródło: Dziennik

Łódź. Sąd dyscyplinarny zawiesił adwokata od "trumny na kółkach"

Adwokat Paweł K. jest oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Prawnik
nazwał samochód którym podróżowały  ofiary  "trumną na kółkach",  za  co sąd dyscyplinarny przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi zawiesił go w czynnościach zawodowych na 16 miesięcy.

Źródło: Polsat News

Porażka prokuratury Ziobry. Nie ma zgody na ściganie sędziego w związku z książką o Macierewiczu

Nowa  Izba  SN  ostatecznie  odmówiła  uchylenia  immunitetu  sędziemu  Piotrowi  Raczkowskiemu.
Prokuratura chce go ścigać w związku z książką o Antonim Macierewiczu. Jednak na jego ściganie nie
zgodzili się nawet neo-sędziowie SN. 

Źródło: OKO.press

Raty wracają na wakacyjne poziomy, przerwa w „harmonogramach grozy”

Przez ostatni rok każdy kolejny harmonogram trafiający do kredytobiorców hipotecznych zawierał
nowe, wyższe wartości zaplanowanych rat.  Tym razem będzie jednak inaczej.  Spłacający niektóre
zobowiązania mogą nawet zobaczyć w korespondencji drobną obniżkę. 

Źródło: Bankier.pl

Jan Nowicki nie żyje. Aktor miał 83 lata

Znany aktor zmarł w środę w swoim domu w Krzewencie (woj. kujawsko-pomorskie). Artysta miał 83
lata. O śmierci Jana Nowickiego poinformował Wojciech Nawrocki, radny gminy Kowal i chrześniak
aktora.

Źródło: Polsat News

Człowiek Ziobry od trzech lat nie usłyszał zarzutów w sprawie śmiertelnego wypadku

Pułkownik Artur Dziadosz w listopadzie 2019 r. śmiertelnie potrącił samochodem kobietę na przejściu
dla pieszych, o czym informował Onet. Ówczesny zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
do dziś nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Jak informuje teraz portal OKO.press, jego sprawa 
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przerzucana  jest  między  prokuratorami,  a  w  tym  czasie  Zbigniew  Ziobro  mianował  go  na  szefa
państwowej firmy. 

Źródło: Onet.pl

Trzy firmy zawnioskowały o podwyżki cen prądu. Jest decyzja URE

Prezes  Urzędu  Regulacji  Energetyki  (URE)  odmówił  zatwierdzenia  zmiany  taryfy  dla  energii
elektrycznej  dla odbiorców z grup taryfowych G (tj.  dla  gospodarstw domowych) ustalonej przez
przedsiębiorstwa: Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót. 

Źródło: Businessinsider

PiS chce łatwiejszej wycinki dużych drzew. Czeka nas powtórka lex Szyszko?

Sejm pracuje nad przepisami, dzięki którym będzie można wycinać duże drzewa bez jakiegokolwiek
nadzoru. Obrońcy przyrody ostrzegają przed powtórką z lex Szyszko i podkreślają: w obliczu kryzysu
klimatycznego powinniśmy drzewa chronić, a nie ułatwiać ich ścinanie. 

Źródło: Onet.pl

Narada na Nowogrodzkiej. "Musimy się przygotować"

-  Przed  nami  ostatnie  w  tym roku  posiedzenie  Sejmu,  więc  musimy  się  przygotować.  Będziemy
rozmawiać  na  temat  planowanych zmian legislacyjnych,  jeśli  chodzi  jeszcze  o  ten rok  i  początek
przyszłego. Możliwe, że pojawi się temat projektu zmian w ordynacji wyborczej dotyczący sposobu
liczenia głosów w komisjach wyborczych. Zmiany te mają zwiększyć transparentność tego procesu -
podało Polskiej Agencji Prasowej źródło w PiS.  

Źródło: wp.pl

Ceny gazu będą zamrożone, ale nie dla firm. "Nadciąga tsunami"

Ceny  gazu  dla  gospodarstw  domowych  w  2023  r.  zostaną  zamrożone,  tymczasem  firmy  zostały
wykluczone z tej pomocy. Przedstawiciele części branż już sygnalizują, że doprowadzi to do upadłości
wielu firm. -  Na razie padają restauracje i  piekarnie,  ale w przyszłym roku szykuje się kumulacja
podwyżek. To będzie prawdziwe tsunami, nawet duże firmy mogą tego nie przetrwać - ostrzegają. 

Źródło: Money.pl

„Jest gorzej niż oczekiwaliśmy”. Niepokojące dane o zgonach w Polsce

Umiera nas przez cały czas więcej niż przed pandemią. W ciągu 48 tygodni tego roku w Polsce zmarło
408 tys. ludzi. To o 30 tys. więcej niż w 2019 r. – pisze środowy "Dziennik Gazeta Prawna". 

Źródło: RMF FM
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Węgiel został za Bugiem. Kontrole wykazały, że embargo na Rosję okazało się skuteczne

Polska  skutecznie  odcięła  się  od czarnego paliwa z  Rosji  i  Białorusi  –  wynika  z  kontroli.  Premier
Morawiecki zapewnia zaś, że zimą węgla nie zabraknie. . 

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

Niemcy: Udaremniony zamach stanu. Władzę chciał przejąć książę Heinrich XIII

W Niemczech zatrzymano 25 osób ze skrajnie prawicowej organizacji "Obywatele Rzeszy", z czego 22
pod zarzutem udziału w grupie terrorystycznej. Zatrzymani zamierzali przeprowadzić zamach stanu i
powołać na nowego przywódcę Niemiec Heinricha XIII. W planach mieli m.in. atak na parlament RFN.

Źródło: Polsat News

Chiny luzują rygorystyczną politykę lockdownów

„Osoby  bezobjawowe  i  łagodne  przypadki  mogą  być  izolowane  w  domu  przy  jednoczesnym
monitorowaniu  zdrowia,  a  także  mogą  przenieść  się  do  wyznaczonych  szpitali  na  leczenie  w
odpowiednim czasie, jeśli ich stan się pogorszy”, poinformowała chińska Narodowa Komisja Zdrowia. 

Źródło: euractive.pl

Hub gazowy Putina staje pod znakiem zapytania. "Erdogan sprawnie gra na kilku fortepianach"

Wizja Władimira Putina o nowym hubie gazowym, który z udziałem Turcji miałby zaopatrywać Europę
w  błękitne  paliwo  z  Rosji,  może  się  nie  spełnić.  Prezydent  Recep  Tayyip  Erdogan  równolegle
negocjuje z USA dostawy LNG dla swojego kraju, mając świadomość, że w obliczu sankcji nie zbuduje
nowego gazociągu  dla  Putina.  Z  kolei  jego  groźby  ataku  na  Kurdów w Syrii  nie  są  po  myśli  ani
Moskwy, ani Waszyngtonu. 

Źródło: Money.pl

Napięcie przy północnej granicy Ukrainy. Białoruś rozstawia wojska

Białoruś  ogłosiła,  że  przenosi  wojska  i  sprzęt  wojskowy,  powołując  się  na  "zagrożenia
antyterrorystyczne" - taką informację podała telewizja CNN powołując się na białoruską państwową
agencję informacyjną BeITA. 

Źródło: wp.pl
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Abramsy i wielki pakiet amunicji dla Polski. Zielone światło z USA

Na stronie agencji Defense Security Cooperation Agency opublikowano dokument dotyczący zakupu
przez Polskę w ramach procedury Foreign Military Sales czołgów M1A1FEP, sprzętu towarzyszącego
oraz zapasu części zamiennych i amunicji. 

Źródło: Defence24.pl
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