
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

UE. W KE zaakceptowało propozycje Polski. "Ostatnia prosta" ws. kamieni milowych

Grupa  komisarzy  KE  zaakceptowała  rozwiązania  nowelizacji  ustawy  o  Sądzie  Najwyższym
przedstawione  przez  ministra  ds.  UE  Szymona  Szynkowskiego  vel  Sęka  w  Strasburgu-  ustaliły
"Wydarzenia".  -  W  projekcie  będzie  zawarta  propozycja,  aby  sądem  rozstrzygającym  sprawy
dyscyplinarne  sędziów  był  Naczelny  Sąd  Administracyjny  w  miejsce  Izby  Odpowiedzialności
Zawodowej SN - powiedział minister ds. UE.

Komentarz Lewicy:

Na  razie  wiemy  to,  co  na  konferencji  opowiedział  minister  Szynkowski  vel.  Sęk.  Szczegółów  tej
ustawy, która ma de facto wypełnić kamień milowy dotyczący praworządności na razie nikt nie zna. A
jak wiemy z doświadczenia, same zapowiedzi problemów nie rozwiązują. Nadal nie wiadomo co z
postępowaniami dyscyplinarnymi, co z ustawą kagańcową, co z Krajową Radą Sądownictwa. 

Pieniądze z KPO do tej pory nie przypłynęły do Polski tylko i wyłącznie dlatego, że PiS wolało przez
cały  czas  toczyć  wojnę  z  Brukselą  i  z  praworządnością.  Mimo,  że  te  pieniądze  są  Polsce  bardzo
potrzebne. 

PiS  razem z  Ziobro  blokowali  z  premedytacją  te  pieniądze.  Powtarzali  nawet,  że  sobie  bez  tych
pieniędzy poradzą.  Tylko,  że  te pieniądze Polkom i  Polakom się należą.  Na Lewicy wiemy o tym
doskonale,  dlatego głosowaliśmy za EFO,  domagaliśmy się jego przyjęcia.  Nie byłoby tego,  gdyby
Lewica uległa wtedy presji i szantażom. Zostało jednak zmarnowanych wiele miesięcy (lipiec-sierpień
miała być pierwsza transza), podczas których te pieniądze mogły już służyć Polakom. 

UNIA EUROPEJSKA

PiS kapituluje przed Brukselą. Onet zdobył sensacyjne dokumenty dotyczące KPO

Dziennikarze  Onetu  zdobyli  dokumenty  opisujące  przygotowywany  kompromis  PiS  z  Brukselą  w
sprawie wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To dokumenty sensacyjne — bo pokazują,
że PiS idzie na fundamentalne ustępstwa w sprawie sądów po to, aby dostać miliardy euro. Pierwszy
projekt ustawy, który realizuje ten kompromis, w nocy wpłynął do Sejmu. 

Źródło: Onet.pl
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Polska jedynym krajem UE zapełniającym magazyny gazu

Jak wynika z danych dostępnych na platformie AGSI (Aggregated Gas Storage Inventory), Polska jest
jedynym  krajem  Unii  Europejskiej,  który  w  okresie  9-12  grudnia  zwiększył  zasób  gazu  w swoich
magazynach. Podczas gdy wszystkie pozostałe państwa wypompowywały surowiec, stan zapełnienia
polskich magazynów wzrósł o 0,02%. 

Źródło: Energetyka24.pl

Opodatkowanie dużych firm. Jest porozumienie w Radzie Europejskiej

Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie wprowadzenia minimalnej stawki podatkowej
dla  dużych grup wielonarodowych i  krajowych,  podała  Rada.  Przepisy dyrektywy,  którą  Rada ma
przyjąć  w  najbliższych  tygodniach  mają  dotyczyć  przedsiębiorstw,  których  łączne  przychody
finansowe wynoszą 750 mln euro rocznie. 

Źródło: Forsal

Media: UE chroni rosyjskiego oligarchę przed sankcjami

Unia Europejska chroni przed sankcjami rosyjskiego oligarchę Władimira Lisina, który związany jest z
przemysłem zbrojeniowym, w tym produkcją  broni  atomowej  -  wskazuje  francuski  portal  śledczy
Disclose. Jeden z najbogatszych ludzi w Rosji  posiada biznesy i  posiadłości we Francji,  Włoszech i
Belgii. Jak przekazano, jego majątek szacowany jest na 18 mld dolarów.

Źródło: Interia.pl

KRAJ

Ile zapłaci Polska za elektrownię jądrową?

Wedle słów premiera Mateusza Morawieckiego z 2 listopada, koszt budowy elektrowni jądrowej z
trzema blokami AP1000 przez konsorcjum Westinghouse i Bechtel wynieść ma ok. 20 mld dolarów.
Przy okazji podpisania porozumienia w Seulu koreańskie media (np. Korea Times ) podały szacowaną
wartość  zlecenia  KHNP  na  budowę  dwóch  bloków  APR1400  w  Pątnowie  w  wysokości  14,1  mld
dolarów. Bazując na tych liczbach możemy zaktualizować ceny proponowane przez wszystkie trzy
podmioty.  Przyjmując  średnie  kursy  wymiany  NBP  USD-PLN  oraz  EUR-PLN  z  28.10.2022  r.  (dnia
ogłoszenia decyzji o wykonawcy), oferty mogą wyglądać tak:

• dla EDF, 38,94 mld zł za jeden reaktor EPR, czyli 22,25 mln zł za 1 MW,
• dla KHNP, 33,47 mld zł za jeden reaktor APR1400, czyli 23,91 mln zł za 1 MW,
• dla Westinghouse-Bechtel, 31,26 mld zł za jeden AP1000, czyli 25,29 mln zł za 1 MW.

Źródło: Energetyka24.pl
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Wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Sejm zdecydował

Sejm większością głosów odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry.
Wniosek został złożony w połowie listopada przez Koalicję Obywatelską, Lewicę oraz Polskę 2050.

Źródło: Polsat News

PiS przegrywa ważne głosowanie w komisji. Zaważyły trzy głosy z partii

Sejmowa  komisja  opowiedziała  się  za  odrzuceniem  projektu  ustawy  o  państwowej  komisji  ds.
badania wpływów rosyjskich. Troje członków PiS przyczyniło się do odrzucenia projektu. Jedna z nich,
Elżbieta Duda, w rozmowie z Onetem powiedziała, że doszło do pomyłki. 

Źródło: Onet.pl

Poznaliśmy awaryjny plan Morawieckiego na zgaszenie sprawy premii dla piłkarzy

Premier  Mateusz  Morawiecki  prosił  prezesa  PKN  Orlen  Daniela  Obajtka,  by  spółka,  która  jest
sponsorem głównym reprezentacji  Polski  w piłce  nożnej,  wzięła  udział  w gaszeniu  pożaru wokół
premii dla kadry - ustaliła Gazeta.pl. Jak? Orlen ma, wedle prośby Morawieckiego, dosypać pieniędzy
do nowego, obowiązującego od 2023 r., kontraktu sponsorskiego z PZPN. 

Źródło: Gazeta.pl

Utrata prawa jazdy za prędkość niezgodna z konstytucją. Jest orzeczenie TK

Jak  donosi  serwis  brd.pl,  Trybunał  badał  m.in.,  czy  postępowanie  administracyjne przed  starostą
kierowca  jest  rzetelne  i  sprawiedliwe.  A  konkretniej,  czy  kierowca  ma  jakąkolwiek  możliwość
weryfikacji  pomiaru,  który  został  wykonany przez  policję.  Starosta  nie  może  analizować  żadnych
innych dowodów i decyzję wydaje tylko na podstawie pomiaru wykonanego przez funkcjonariuszy.
Zdaniem  Trybunału  może  się  więc  zdarzyć,  że  uprawnienia  do  kierowania  pojazdem  zostaną
odebrane  temu,  kto  w  rzeczywistości  nie  przekroczył  prędkości  w  terenie  zabudowanym  o
przynajmniej 50 km/h. A to godzi w zasadę demokratycznego państwa prawa, czyli art. 2 Konstytucji
RP. 

Źródło: Businessinsider

Fuzja Lotosu z Orlenem. Sprzedaż części Lotosu Saudyjczykom może być nielegalna?

"Gazeta Wyborcza" ustaliła, że przy sprzedaży przez Orlen udziałów w Lotosie spółce Saudi Aramco
nie konsultowano pod kątem bezpieczeństwa energetycznego Polski, a przed podpisaniem umowy
sprzedaży ominięto przepisy Ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Dziennik informuje też, że nie
wiadomo,  czy  Saudi  Aramco przedstawiła  polskim  władzom informacje  o  swoich  powiązaniach  z
rosyjskimi firmami energetycznymi. 

Źródło: Money.pl
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Zmarł Mariusz Walter, współzałożyciel TVN

O śmierci Waltera poinformował we wtorek wieczorem TVN 24. Walter w przeszłości był prezesem
TVN oraz współzałożycielem i współwłaścicielem grupy ITI, do której należał TVN. 

Źródło: Press

KRUS. Dodatek do emerytury dla rolników jednak będzie niższy. Rząd się wycofał w ostatniej chwili

Przygotowany przez  rząd projekt  nowelizacji  ustawy o ubezpieczeniu  społecznym rolników został
skierowany  do  rozpatrzenia  przez  Komisję  Prawniczą.  W  ostatniej  chwili  wycofano  się  jednak  z
propozycji przyznania dodatku do emerytury podstawowej dla rolników w kwocie, która miała być
zależna od wielkości posiadanego gospodarstwa. Jak wygląda projekt po naniesionych zmianach? 

Źródło: Gazeta.pl

Zwrot na rynku kredytów. Pierwsza taka sytuacja od marca 2021 roku

WIBOR idzie w dół. WIBOR trzymiesięczny (3M) jest na niższym poziomie niż trzy miesiące temu.
Będzie to oznaczało symboliczne obniżki wysokości rat dla kredytobiorców, których oprocentowanie
jest aktualizowane na początku tego tygodnia. Ostatni raz ze spadkiem WIBOR-u 3M w ujęciu kwartał
do kwartału mieliśmy do czynienia w marcu 2021 roku - podał Bartosz Turek, główny analityk HRE
Investments. 

Źródło: TVN 24 BiS

Polacy w finansowym dołku. Już zaciskają pasa

Grudniowe wyniki pokazują najgorszą od lat ocenę sytuacji gospodarstw domowych. Nie tylko sezon
świąteczny, ale także kolejne miesiące szykują się ciężkie dla sprzedawców detalicznych. 

Źródło: rp.pl

Słowa dzieci podczas sesji z psychologiem. Te karteczki to wyciskacz łez

W  sieci  pojawiły  się  zdjęcia  różowych  karteczek.  Na  każdej  z  nich  zapisane  ma  być  zdanie
wypowiedziane przez dzieci biorące udział w sesji z psychologiem. Te słowa to prawdziwy wyciskacz
łez. - Najbardziej pragnę, aby mama i tata powiedzieli mi, że mnie kochają albo lubią, choć trochę -
czytamy słowa 8-latka zanotowane na jednej z karteczek. 

Źródło: o2.pl

ZAGRANICA

USA. CNN: Administracja Joe Bidena finalizuje plany wysłania systemu Patriot na Ukrainę

Plany  wysłania  systemów  Patriot  na  Ukrainę  są  już  na  finiszu,  czekają  na  ostatnie  podpisy
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najważniejszych osób amerykańskiej  administracji  -  przekazało we wtorek CNN, powołując się na
swoje źródła w rządzie. Do sprawy odniósł się rzecznik Pentagonu.

Źródło: Polsat News

Erdogan poprosił Putina o wsparcie. Planuje ofensywę przeciw Kurdom

Turcja  zwróciła  się  do  Rosji  o  wsparcie  w  kwestii  północnej  Syrii  -  przekazał  we  wtorek  turecki
prezydent  Recep  Tayyip  Erdogan.  Jak  uściślił,  Ankara  chce  tam  przeprowadzić  ofensywę  wojsk
lądowych przeciwko Kurdom. To reakcja tureckich władz na listopadowy zamach w Stambule, o który
oskarżyły Partię Pracujących Kurdystanu.

Źródło: Interia.pl

Rosja zmuszona ciąć inwestycje w ropę i gaz. "To początek wieloletniego załamania"

Masowy  exodus  zagranicznych  partnerów  z  rosyjskiego  sektora  naftowego  i  gazowego  i  sankcje
sprawiły, że inwestycje w wydobycie ropy i gazu skurczą się w tym roku o 15 mld dol. - Rosyjski sektor
wydobywczy będzie odczuwał coraz więcej problemów - ocenia ekspert Instytutu Sobieskiego. 

Źródło: Money.pl

Afera  korupcyjna  w Brukseli  to  tylko  jedna  z  wielu  kampanii  wpływu,  na  które  Katar  wydaje
miliardy

Jak na niewielki emirat położony na skrawku pustyni w Zatoce Perskiej, Katar od dawna walczy dużo
powyżej  swojej  wagi  w korytarzach zachodniej  władzy.  A belgijscy prokuratorzy  nie są jedynymi,
którzy prowadzą dochodzenia czy Katarczycy potajemnie wpływają na politykę za pomocą prezentów
i pieniędzy. 

Źródło: Onet.pl

To może być źródło energii, które zrewolucjonizuje świat. USA ogłaszają "wielki przełom"

Departament  Energii  USA  ogłosił  we  wtorek  "wielki  przełom"  naukowy  w  badaniach  nad
pozyskiwaniem energii  z fuzji  jądrowej.  Naukowcom z Lawrence Livermore National Laboratory w
Kalifornii po raz pierwszy udało się pozyskać z reakcji więcej energii, niż w nią włożono. Ma to być
pierwszy krok w kierunku osiągnięcia "źródła energii, które zrewolucjonizuje świat". 

Źródło: TVN 24 BiS
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