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Obajtek składa deklarację w sprawie cen po Nowym Roku. Zabrał też głos w sprawie fuzji

Daniel Obajtek był w poniedziałek gościem RMF FM, gdzie był pytany, jak przywrócenie VAT-u na
paliwa, wpłynie na ceny na stacjach. —Powrót VAT-u nie powinien mieć istotnego wpływu na ceny na
naszych  stacjach  —  zadeklarował.  —  Ja  nie  chciałbym  straszyć  społeczeństwa  —  stwierdził.  Na
pytanie, jakim cudem ceny nie skoczą, choć w teorii przywrócenie VAT-u mogłoby wywindować ceny
nawet o 1 zł na litrze, Daniel Obajtek odpowiedział, że na ceny wpływa wiele mechanizmów.

Komentarz Lewicy:

Od października 2022 r. cena ropy w złotych spadła o ponad 33%, a od czerwca 2022 r. o ponad 40%.
Więc jeżeli wraz ze zdjęciem z paliw tarczy antyinflacyjnej ceny ropy, czy też benzyny nie wzrosną, to
nie będzie to żadna zasługa Orlenu czy też rządu, ale po prostu cen światowych ropy. 

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 będzie zakrawać na żart. 

Należy zadać pytanie dlaczego ceny nie spadły wcześniej? Przecież ropa taniała i już w listopadzie
była możliwość obniżenia cen paliw na stacji benzynowych. Premier Morawiecki i rząd PiS po prostu
chciał ukryć to, że w tym trudnym czasie podnoszą podatki. A zamiast  zaoferować  tańsze, chociaż
przez dwa miesiące, paliwo prezes Obajtek łupił Polki i Polaków wysokimi marżami. 

Sytuacja dla koncernu paliwowego w Polsce jest świetna, złoty jest mocniejszy w stosunku do dolara,
w stosunku do czasu początku zmasowanej inwazji Rosji na Ukrainę. 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.

Gdyby rząd Mateusza  Morawieckiego naprawdę walczył  z  inflacja,  to  żądałby  od prezesa  Orlenu
obniżenia cen, zamiast tego będzie udawał przed Polkami i Polakami, że coś robi. A najbardziej boi się
obniżenia inflacji, ponieważ wtedy w budżecie będzie widać dno i skończą się pieniądze na wyborcze
prezenty. 

Tak naprawdę elita PiS nie dba o ludzi,  oni mają rady nadzorcze, fikcyjne stanowiska ministrów i
pełnomocników rządu,  wysokopłatne stanowiska w spółkach Skarbu Państwa.  Mają  tyle  kasy,  że
drogie paliwa, czy też droższa żywność im nie przeszkadza. 
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UNIA EUROPEJSKA

Limit cen gazu. Niemcy ulegli, Węgrzy byli do końca przeciwko

Zgoda na unijny limit cen rosyjskiego gazu to efekt budowy koalicji, która zdołała przełamać niemiecki
opór  w  tej  sprawie  —  to  narracja  polskiego  premiera.  Równocześnie  jedynym  krajem,  który
zagłosował przeciwko mechanizmowi, były Węgry. 

Źródło: Businessinsider

Tyle wynosi średnie roczne wynagrodzenie w krajach UE. Polska czwarta od końca

W  2021  r.  średnie  roczne  skorygowane  wynagrodzenie  pracowników  zatrudnionych  w  pełnym
wymiarze  czasu  pracy  w Unii  Europejskiej  wynosiło  33  500  euro  –  wynika  z  nowego wskaźnika
Eurostatu, który jest publikowany po raz pierwszy. 

Źródło: Forsal

Osiągnięto wstępne porozumienie ws. ETS. „To zwycięstwo klimatu"

Reprezentująca Radę UE (państwa członkowskie) czeska prezydencja i Parlament Europejski osiągnęły
w  weekend  wstępne  porozumienie  w sprawie  reformy  unijnego  systemu  handlu  emisjami  CO2.
Zostaną nimi objęte żegluga morska, budynki i transport drogowy. 

Źródło: Energetyka24.pl

140 państw wprowadzi minimalny podatek dla dużych firm. UE jako pierwsza

Minimalny podatek dla dużych firm coraz bliżej. Członkowie Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie
w  sprawie  wprowadzenia  minimalnego  podatku  dochodowego  od  osób  prawnych  na  szczeblu
unijnym. Minimalne opodatkowanie największych przedsiębiorstw na świecie ma wynieść 15 proc.
Unia Europejska wprowadza przepisy jako pierwsza.

Źródło: Obserwatorgospodarczy.pl 

KRAJ

Nerwy w PiS. Konsternacja po wywiadzie Kaczyńskiego

"Uchwalenie ustawy o Sądzie Najwyższym mogłoby być skrajnie destrukcyjne dla Polski" - stwierdził
w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" Jarosław Kaczyński. Prezes PiS tymi słowami zadziwił nawet swoich
najbliższych współpracowników. To wszak szef partii rządzącej dał zielone światło projektowi, który
miał  doprowadzić  do  kompromisu  z  Komisją  Europejską  i  odblokowania  funduszy  unijnych  na
Krajowy  Plan  Odbudowy,  a  premier  zarzekał  się  w  rozmowach z  opozycją,  że  nie  można  w niej
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zmienić już ani przecinka. - Jest spora dezorientacja. Najpierw mamy bronić tych przepisów, a potem
okazuje się, że to "destrukcja" - ubolewają rozmówcy z partii rządzącej. 

Źródło: wp.pl

Jarosław Szymczyk zachowa stanowisko. Nie będzie dymisji komendanta

Nie milkną echa w związku ze sprawą wybuchu w Komendzie Głównej Policji.  Doszło do niego w
gabinecie komendanta, gdzie eksplodował granatnik - prezent od ukraińskich partnerów. Szef policji
Jarosław Szymczyk nie zostanie zdymisjonowany - zapowiedział Mariusz Kamiński.

Źródło: Polsat News

Rekordowa końcówka roku. Średnie wynagrodzenie pierwszy raz z siódemką z przodu

We wtorek GUS powinien potwierdzić  nowy rekord  przeciętnego wynagrodzenia.  Dotychczasowy
padł  w  lipcu.  Ekonomiści  tłumaczą  to  dodatkami  inflacyjnymi  i  premiami  m.in.  w  górnictwie.  W
grudniu poprzeczka poszła jeszcze wyżej i pierwszy raz w historii płace przekroczyły 7 tys. zł brutto.
Niestety jeszcze szybciej rosną ceny i z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia jeszcze blisko rok.  

Źródło: Businessinsider

Rafineria Gdańska będzie pod ochroną. Zostanie ujęta w specjalnym wykazie

Ministerstwo  Aktywów  Państwowych  wystąpiło  z  wnioskiem  o  wpisanie  Rafinerii  Gdańskiej  do
wykazu  podmiotów  podlegających  szczególnej  ochronie;  wniosek  został  przyjęty  przez  rząd  -
poinformowało PAP biuro prasowe MAP. Z dniem 1 stycznia 2023 r. Rafineria Gdańska zostanie ujęta
w tym wykazie - dodano. 

Źródło: Forsal

Daniel Obajtek pierwszy raz o prawie weta przy umowie między Orlenem a Saudi Aramco

Daniel  Obajtek odniósł  się  do informacji  dziennikarzy  "Czarno na białym", którzy ujawnili  projekt
umowy  między  Orlenem  i  Saudi  Aramco.  -  To  zwykłe  kartki,  których  nie  będę  komentował  -
oświadczył. W kontekście podpisanej umowy prezes Orlenu wspomniał o prawie weta. Współautor
reportażu Łukasz Frątczak odpowiadał w TVN24 prezesowi Orlenu. 

Źródło: TVN 24

Orlen uzależniony od Saudi Aramco. Musimy brać ropę, gaz, a jak nie, to kary

Czy  Polska  zamieni  zależność  od  ropy  naftowej  z  Rosji  na  zależność  od  tego  surowca  z  Arabii
Saudyjskiej? To jedno z kluczowych pytań, które pojawiają się po ujawnieniu nowych szczegółów
umów Orlenu z Saudi Aramco. 

Źródło: Wyborcza.pl
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Obajtek skonfrontował się z zarzutami i dziennikarzami TVN-u. Tak złego go nie widzieliście

"Czy  pan uważa,  że  jakieś kartki,  które krążą  po kraju,  to  są  ujawnione umowy?",  "Nie  jest  pan
przygotowany. Niech pan nawet pytań nie zadaje", "Stwarzacie narrację, jakby ktoś tę umowę spisał
na kolanie". Daniel Obajtek starł się z dziennikarzami TVN-u, a w ich konfrontacji nie zabrakło emocji.
Między wierszami prezes Orlenu potwierdził  jednak, że Saudi Aramco ma prawo weta w Rafinerii
Gdańskiej. 

Źródło: gazeta.pl

Strajk kurierów pracujących dla Pyszne.pl

Od poniedziałku przez cały tydzień mają strajkować dostawcy platformy do zamawiania posiłków
Pyszne.pl. Osią sporu są dodatki za pracę weekendową tylko dla dostawców w niektórych miastach.

Źródło: Wirtaulnemedia.pl

Przemysław Czarnek: Prześladowanie chrześcijan po wygranej opozycji

- Zwycięstwo opozycji w przyszłorocznych wyborach będzie oznaczało prześladowanie chrześcijan na
dużą  skalę  -  uważa  minister  edukacji  i  nauki  Przemysław  Czarnek.  Zdaniem  ministra  "lewactwo
europejskie może wynarodowić narody europejskie, w tym Polskę, tylko wówczas, kiedy odetnie ich
od korzeni chrześcijańskich". - De facto opozycja, walcząc z Kościołem, walczy z narodem polskim,
walczy  z  polskością,  bo  nie  ma  polskości  bez  chrześcijaństwa  -  twierdzi  Czarnek.

Źródło: Interia.pl

Pożar w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Ewakuowano ponad 170 osób

Ugaszono niegroźny pożar w budynku komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu. Nikt nie ucierpiał
w tym zdarzeniu.  O ewentualnych stratach materialnych służby policji  poinformują  we wtorek –
poinformował rzecznik straży pożarnej Tomasz Szwajnos. Jak nieoficjalnie dowiedział się Onet, ogień
pojawił  się  w laboratorium kryminalistycznym,  gdzie  znajdują  się  między  innymi pomieszczenia  z
bronią balistyczną. 

Źródło: Onet.pl

Poseł Platformy Obywatelskiej zasiada w radzie nadzorczej spółki. Media: mógł naruszyć regulamin

Poseł  i  lider  lubuskiej  Platformy  Obywatelskiej  Waldemar  Sługocki  od  kwietnia  zasiada  w radzie
nadzorczej prywatnej spółki Gazstal S.A. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że miał nie poinformować o
tym  Marszałek  Sejmu,  za  co  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  grozi  mu  odpowiedzialność
regulaminowa – pisze "Gazeta Lubuska". 

Źródło: Money.pl 
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Toyota rusza w Polsce z sensacyjną inwestycją i podwaja produkcję

Toyota  inwestuje  w  Wałbrzychu  i  rusza  z  produkcją  elektrycznych  przekładni  hybrydowych
najnowszej 5. generacji, w tym silników elektrycznych współpracujących jednostką benzynową 1.8 –
ustalił  dziennk.pl.  Jednocześnie by sprostać zapotrzebowaniu koncern uruchomił  dwie dodatkowe
linie produkcyjne."

Źródło: Dziennik

Ruszyła fala kryzysowych cięć zatrudnienia. Zwalniają, lecz ostrożnie

Seria  ogłaszanych  ostatnio  znaczących  cięć  zatrudnienia  w  znanych  spółkach  nie  wpłynęła  na
statystyki zwolnień grupowych. Od stycznia do listopada zgłaszano je rzadziej niż w 2021 r. 

Źródło: rp.pl

Inflacja zrzera 500 plus. Waloryzacja do 700 zł to już za mało

Po  blisko  siedmiu  latach  od  wprowadzenia  programu  500  plus  jego  faktyczna  wartość  znacznie
stopniała.  Dodatkowo  rozpędzona  inflacja  powoduje,  że  siła  nabywcza  tego  świadczenia  jeszcze
bardziej maleje. Nic więc dziwnego, że coraz więcej mówi się o potrzebie waloryzacji.  W ustawie
budżetowej na przyszły rok jednak pieniędzy na to rząd nie zaplanował. 

Źródło: Money.pl

Gdzie trafią wyrzutnie systemu Patriot? Szef MON wskazał miejsce

Kolejne  wyrzutnie  systemu Patriot  zostaną  rozmieszczone  na  Lubelszczyźnie,  żeby  nie  doszło  do
powtórzenia się tragicznego wypadku z Przewodowa - powiedział w poniedziałek wicepremier, szef
MON Mariusz Błaszczak. 

Źródło: Forsal

TVP jest za biedna? Zamraża budowę nowego gmachu na Woronicza

rezes  TVP  Mateusz  Matyszkowicz  podjął  decyzję  o  zamrożeniu  budowy  nowego  gmachu  w
kompleksie przy ul. Woronicza w Warszawie. Telewizja Polska miała dojść do wniosku, że w tej chwili
jej nie stać na wartą 600 mln zł inwestycję, mimo że Sejm właśnie przyznał TVP dodatkowe 700 mln
zł. 

Źródło: Gazeta.pl

ZAGRANICA

Putin rozmawiał z Łukaszenką. Białoruś z nową bronią

Prezydent  Rosji  Władimir  Putin  spotkał  się  w  Mińsku  z  białoruskim  przywódcą  Alaksandrem
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Łukaszenką.  Rozmowy  w stolicy  Białorusi  dotyczyły  gospodarki  i  bezpieczeństwa.  Odbyły  się  też
konsultacje  ministerstw obrony  obu państw.  Wcześniej  media  spekulowały,  że  celem wizyty  jest
próba namówienia Białorusi do przyłączenia się do wojny z Ukrainą. Jak poinformował Łukaszenka,
białoruska armia otrzymała od Rosji systemy rakietowe S-400 i Iskander.

Źródło: Interia.pl

Ukraińcy o prezencie dla Szymczyka: Nie było i nie mogło być zamiaru skrzywdzenia komendanta

"Jesteśmy  przekonani,  że  nie  było  i  nie  mogło  być  żadnego  zamiaru  skrzywdzenia  komendanta
głównego  Polskiej  Policji"  -  pisze  w  komunikacie  Państwowa  Służba  Ukrainy  ds.  Sytuacji
Nadzwyczajnych.  Jak  podkreśla,  "symboliczny  prezent"  gen.  Jarosławowi  Szymczykowi  wręczono
"wyłącznie w dobrej intencji". 

Źródło: Gazeta.pl

Niespodziewana poprawa nastrojów w niemieckiej gospodarce. To szansa dla polskich firm

Nastroje w niemieckiej gospodarce wyraźnie się poprawiły. Indeks koniunktury ifo wzrósł w grudniu
do 88,6  pkt,  po 86,4  pkt  w listopadzie.  Oznacza  to,  że  firmy,  choć  wciąż  przeważnie  są  w złych
nastrojach, to jednak lepiej oceniły swoją obecną i przyszłą sytuację. Wcześniej wskaźnik bieżącej
sytuacji spadł sześć razy z rzędu. 

Źródło: Businessinsider

Komisja ds. ataku na Kapitol rekomenduje prokuraturze zarzuty dla Donalda Trumpa

Najważniejsza jest odpowiedzialność", "Ten człowiek już nigdy nie powinien sprawować władzy" -
przekonywali  z  pasją  członkowie  komisji,  zapowiadając  rychłe  przekazanie  rezultatów  swojego
dochodzenia w sprawie Trumpa Departamentowi Sprawiedliwości USA. 

Źródło: Wyborcza.pl

Dramatyczne  doniesienia  z  Chin.  Przepełnione  szpitale,  kolejki  do  krematoriów.  "Wiosna  2020
wróciła"

Eksperci, na których powołuje się CNN, przewidują, że złagodzenie polityki "zero COVID" w Chinach
może  doprowadzić  do  śmierci  miliona  osób.  Pojawiają  się  doniesienia  o  przepełnionych  salach
szpitalnych. Dziennikarze opisują kolejki, które już tworzą się przed chińskimi krematoriami. "Wiosna
2020 roku wróciła" - pisze na Twitterze epidemiolog Eric Feigl-Ding. 

Źródło: gazeta.pl
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