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Nagły spadek hurtowych cen paliw Orlenu

Polski Koncern Naftowy Orlen obniżył w sobotę ceny hurtowe benzyny i oleju napędowego - wynika z
cennika hurtowego zamieszczonego na stronie koncernu. Dzieje się to w przeddzień powrotu starych
stawek VAT i akcyzy.

Tyle dziś kosztuje paliwo. Kierowcy w szoku, pokazują paragony

Od  dziś  obowiązuje  wyższy  VAT  na  paliwa.  Wyliczenia  sugerowałyby,  że  kierowców  czeka  duża
podwyżka. Jednak użytkownicy informują na Twitterze, że pierwszego dnia Nowego Roku ceny są
takie same jak w poprzednim. Jeden z internautów wybrał się na stację benzynową PKN Orlen 31
grudnia  około  godz.  20:00,  kiedy  obowiązywał  niższy  VAT,  i  za  paliwo  zapłacił  6,49  zł/l.  Tuż  po
północy dokupił paliwo również na Orlenie za dokładnie tę samą kwotę.

Komentarz Lewicy:

Stało się tak jak pisaliśmy w poprzednich briefach, ropa taniała a ceny na stacjach benzynowych
mogły spać już w listopadzie 2022 r.,  ale rząd chciał ukryć, iż w tym trudnym momencie podnosi
podatki. VAT wzrósł nie dlatego, iż chciała tak Komisja Europejska, ona określa jedynie minimalne
stawki VAT, a ta wynosi 5 procent. 

Orlen wykorzystuje monopolistyczną pozycję na rynku, aby drenować kieszenie Polek i Polaków, ten
13 mld zysk koncernu nie wziął się znikąd, ale z naszych kieszeni. W tej sprawie poseł Lewicy Tomasz
Trela złoży wniosek do NIK o kontrolę.

Oznacza  to  też,  iż  nie  było  żadnej  Tarczy  Antyinflacyjnej,  po  prostu  zamiast  VAT  płaciliśmy
koncernowi paliwowemu, który odprowadzi do budżetu większą dywidendę. 

Od października 2022 r. cena ropy w złotych spadła o ponad 33%, a od czerwca 2022 r. o ponad 40%.
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. 
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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. 
 
UNIA EUROPEJSKA

Tak na nas zarabiają sprzedawcy paliw. Polska europejskim liderem wzrostu cen benzyny i diesla

Dane,  które  tu  opisujemy,  pochodzą  z  cotygodniowych  biuletynów  Komisji  Europejskiej  z
informacjami  o  cenach  detalicznych  paliw  w  poszczególnych  krajach  UE.  Porównaliśmy  ceny  z
początku i z końca roku. Główne spostrzeżenie: Polska była zdecydowanym liderem pod względem
tempa wzrostu cen paliw w 2022 r.

Źródło: 300gospodarka.pl

Polska z systemem blokującym złodziei tożsamości. Jedyna w UE

Powstanie państwowy rejestr zastrzeżeń. Dzięki wpisowi swojego numeru PESEL w bazie przestępca
nie weźmie na nas kredytu — pisze "Rzeczpospolita".

Źródło: Businessinsider

Chorwacja przyjmuje euro. Na jakie zmiany trzeba się szykować?

Kuny i lipy, kojarzące się Polakom ze słonecznymi wakacjami nad Adriatykiem, odchodzą do lamusa. 1
stycznia 2023 r. Chorwacja dołączy do strefy euro i pożegna swoją narodową walutę.

Źródło: Forsal

KRAJ

Trzy miliony osób dostaną podwyżki od stycznia. Wzrost jest rekordowy

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 3010 zł do 3490 zł. Kolejna podwyżka —
tym razem do 3600 zł — zacznie obowiązywać od lipca 2023 r. Rząd szacuje, że dzięki temu wyższe
pensje w przyszłym roku otrzyma ok. 3,05 mln osób. Inni pracownicy też skorzystają, bo wzrosną
świadczenia powiązane z płacą minimalną, w tym np. maksymalne odprawy i  dodatki za pracę w
nocy.

Źródło: Businessinsider

Gwiazda Sylwestra Marzeń TVP wyjaśnia wiceministra sprawiedliwości. "NIE jesteśmy Black Eyed
PiS"
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Burza po występie muzyków Black Eyed Peas ,  którzy  na scenę wyszli  z  tęczowymi opaskami na
ramionach, trwa. Politycy PiS atakują zespół, a jego lider wyjasnia: Jesteśmy za jednością, miłością,
tolerancją, harmonią. NIE jesteśmy "Black Eyed PiS".

Źródło: gazeta.pl

Nowy rok uderzy nas po kieszeni. 10 najważniejszych podwyżek cen i opłat w 2023

Wyższe  ceny  żywności,  wyższe  rachunki,  droższe  podatki.  Rok  2023  nie  da  portfelom  odpocząć.
Sprawdziliśmy, które ceny i opłaty wzrosną najbardziej.

Źródło: Businessinsider

Zwolnienia w oświacie. Minister o 100 tysiącach nauczycieli 

Minister edukacji i nauki zapowiedział, że w perspektywie dwóch, trzech lat, będzie trzeba zwolnić
około  100  tysięcy  nauczycieli.  Przemysław  Czarnek  wyjaśniał,  że  jest  to  spowodowane  niżem
demograficznym, który szczególnie widać w szkołach średnich.

Źródło: Interia.pl

Kaja Godek złożyła w Sejmie nowy projekt. Chce karać za mówienie o aborcji

Kaja Godek z fundacji  Życie i  Rodzina złożyła  w środę w biurze podawczym Sejmu nowy projekt
ustawy dotyczący aborcji, pod którym podpisało się około 150 tys. osób. Przewiduje on m.in. kary za
informowanie o możliwości przerywania ciąży 

Źródło: Onet.pl

Czarne chmury nad szpitalami w 2023 r. jeszcze zgęstnieją

Z punktu widzenia kondycji finansowej miniony rok był dla wielu szpitali  wyjątkowo trudny. Dużo
wskazuje na to, że w 2023 r. będzie jeszcze cięższy.

Źródło: rp.pl

Sprzedaż Lotosu Saudyjczykom. Orlen, znów "prostując", potwierdza ustalenia "Wyborczej"

To już kolejne tego rodzaju oświadczenie Orlenu odnoszące się do serii  publikacji „Wyborczej" na
temat  nieprawidłowości  przy  sprzedaży  saudyjskiej  spółce  Saudi  Aramco  udziałów  w  Rafinerii
Gdańskiej/Lotosie.  Za  każdym  razem  Orlen  zarzuca  nam  podawanie  fałszywych  informacji  lub
działania „na szkodę" spółki, ale nigdy nie wykazuje, co w danym tekście jest nieprawdą.

Źródło: wyborcza.pl

To było rewolucyjne orzeczenie sądu ws. WIBOR-u. Teraz jest nagły zwrot akcji
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To miało być tsunami na rynku kredytowym, które pogrąży banki. Gdy w listopadzie sąd wydawał
zabezpieczenie polegające na "odwiborowaniu" kredytu złotowego, niektórzy odtrąbili rewolucję dla
kredytobiorców. Teraz jednak mamy gwałtowny zwrot akcji, bo po zażaleniu banku Sąd Okręgowy w
Katowicach tuż przed świętami cofnął postanowienie sprzed niespełna dwóch miesięcy. 

Źródło: Businessinsider

Donald Tusk otrzymał ochronę SOP. Decyzję miał wydać Mariusz Kamiński

- Wystąpiliśmy o ochronę służb wobec pana Donalda Tuska - przekazał w rozmowie z Polsat News
rzecznik PO Jan Grabiec. Według nieoficjalnych informacji, decyzję o przyznaniu ochrony miał wydać
minister wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Źródło: Polsat News

PiS tak rządził szpitalem w Kraśniku, że nie starczyło na wypłaty. Trzeba brać chwilówki

Szpital  powiatowy  w  Kraśniku  wykręca  żarówki  na  korytarzach  i  bierze  18  mln  złotych
wysokooprocentowanej pożyczki z parabanku. Brakuje pieniędzy na wypłaty dla 720 pracowników.

Źródło: gazeta.pl

KRRiT sprawdza, czy może ukarać TVN za reportaż "Siła kłamstwa" o podkomisji smoleńskiej

Maciej  Świrski,  szef  Krajowej  Rady  Radiofonii  i  Telewizji,  sprawdza,  czy  reportaż  TVN  24  "Siła
kłamstwa" to było "propagowanie nieprawdziwych informacji oraz działań sprzecznych z polską racją
stanu i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu".

Źródło: Wyborcza.pl

Kłopoty z kolejnym sprawozdaniem Hołowni

Po odrzuceniu raportu komitetu Szymona Hołowni z wyborów prezydenckich ten sam los spotkał
sprawozdanie finansowe jego partii — pisze w piątek "Rzeczpospolita". Gazeta zaznacza, że jednym z
powodów problemów partii  ze sprawozdaniem finansowym za 2021 r.  jest  kongres ruchu Polska
2050 Szymona Hołowni we wrześniu 2021 r.

Źródło: Onet.pl
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ZAGRANICA

Putin się ugiął. "Nieprzyjazne kraje" będą mogły zapłacić za gaz w obcej walucie

Rosyjskie  władze  zgodziły  się  na  spłacanie  przez  "nieprzyjazne  kraje"  zaległości  za  dostawy  gazu
ziemnego w obcej  walucie.  W marcu prezydent Władimir  Putin podpisał  dekret,  który  wymuszał
płatność jedynie w rublach.

Źródło: Gazeta.pl

Polsko-izraelski spór rozwiązany? Izraelska polityczka: mam dla ciebie niespodziankę

Ustępująca  minister  edukacji  Jifat  Szasza-Bitton  poinformowała  swojego  następcę  o  rozwiązaniu
sporu z  Polską  w sprawie wycieczek izraelskich liceów upamiętniających Holokaust — pisze  "The
Times of Israel".

Źródło: Onet.pl

Nie żyje Benedykt XVI. Papież Franciszek jako pierwszy przybył do jego domu

Msza pogrzebowa odbędzie się w czwartek na Placu Świętego Piotra. Po niej Benedykt XVI zostanie
pochowany w Grotach Watykańskich.

Źródło: Polsat News

Macron: wejście Ukrainy do NATO jest mało prawdopodobne

Wejście  Ukrainy  do NATO jest  mało prawdopodobne –  powiedział  prezydent  Francji  Emmanuela
Macron w środę w rozmowie z zagranicznymi mediami. Francuski prezydent ponownie podkreślił
potrzebę udzielenia „gwarancji bezpieczeństwa" Ukrainie, ale także Rosji, po zakończeniu wojny.

Źródło: Defence24.pl

Raport komisji ds. ataku na Kapitol opublikowany. Druzgocąca ocena roli Trumpa

Ponad  800-stronicowy  raport  to  efekt  półtora  roku  prac.  W  dokumencie  komisja  w  Izbie
Reprezentantów oskarża Donalda Trumpa o spisek zawiązany w celu odwrócenia wyniku wyborów.

Źródło: wyborcza.pl

Pele nie żyje. Był legendą futbolu. Miał 82 lata

Pele  był  jednym  z  najwybitniejszych  piłkarzy  w  historii.  Trzykrotnie  zostawał  mistrzem  świata  z
reprezentacją  Brazylii,  czego nie  dokonał  żaden  inny  zawodnik.  Po  zakończeniu  kariery  aktywnie
działał charytatywnie i politycznie. Po walce z chorobą nowotworową zmarł 29 grudnia 2022 r. w 
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wieku 82 lat. O śmierci legendy futbolu poinformował jego agent Joe Fraga w rozmowie z Associated
Press.

Źródło: przegladsportowy.pl
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