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Rzecznik rządu: Ceny biletów spadną we wszystkich pociągach PKP Intercity

Podwyżki  cen biletów w PKP TLK mają zostać cofnięte  -  wynika z  ustaleń dziennikarzy  RMF FM.
Więcej za podróże we wszystkich kategoriach pociągów dalekobieżnego przewoźnika płacimy od 11
stycznia - w przypadku TLK miało ono wynieść 11,8 proc. Rzecznik rządu, zapytany przez Polsat News,
kiedy ceny spadną, odpowiedział, że decyzje zapadną w ciągu "kilkudziesięciu godzin".

Komentarz Lewicy:

Lex Kaczyński - PiS przyznaje się do błędu i wycofuje zmiany. Podatek od zbiórek – PiS przyznaje się
do błędu i  zapowiada zmiany. Teraz nadszedł czas na podwyżki  cen biletów. A jeszcze niedawno
słyszeliśmy od ministra Adamczyka, że to niemożliwe, a w ogóle to Lewica jest odpowiedzialna za
kłopoty na kolei. 

Czy  ktoś  w  PiS  panuje  jeszcze  nad  tym  bałaganem?  Nie  mają  czasu,  zajmują  się  przecież
patodeweloperką i pozyskiwaniem nieruchomości na koszt Skarbu Państwa. Wszyscy rozglądają się za
szalupą ratunkową i nikt nie ma czasu rządzić państwem. 

Lewica  na  początku  stycznia    2023  r.    przedstawiła  plan,  który  pozwoliłby  uniknąć  podwyżek  cen  
połączeń PKP Intercity –   PiS w odpowiedział, że to nierealne. Co proponowaliśmy?  

•0% VAT na bilety - z początkiem tego roku zrobiła to Finlandia i tam pasażerowie mogą już
kupować taniej bilety i planować swoje podróże. Czemu takiego rozwiązania nie wprowadzić
u nas? Ten mechanizm rząd wykorzystuje w przypadku innych produktów i usług. Dlaczego
więc nie wprowadzić tej stawki na bilety kolejowe?
•Zmniejszenie opłaty za dostęp do infrastruktury - każdy podróżny w cenie swojego biletu
płaci za dostęp do torów. W Europie, żeby ratować i wesprzeć transport kolejowy w czasie
pandemii, albo zrezygnowano całkowicie z tej opłaty albo obniżono ją o połowę. W latach
2018-2021  przewoźnicy  kolejowi  zapłacili  o  1  mld  zł  więcej  do  budżetu  państwa,  od
przewoźników, którzy korzystają z dróg. 
•Zawieszenie  obowiązywania  tzw.  opłaty  mocowej  dla  podmiotów  działających  na  rynku
kolejowym.  Zlikwidowanie  opłaty  mocowej  na  energię  elektryczną  wykorzystywaną  na
potrzeby  pasażerskiego  transportu  kolejowego  jest  możliwe  także  w  świetle  unijnych
przepisów.

25 stycznia 2023 r. złożyliśmy projekt ustawy o zerowej stawce VAT na bilety kolejowe, w odpowiedzi
rzecznik rządu stwierdził, iż nie da się bo pula zerowych stawek została już przez Polskę wykorzystana
i Komisja Europejska na to nie pozwoli. 
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Pomimo zapowiedzi premiera wciąż nie wiadomo jakie rozwiązania rząd zamierza wprowadzić, aby
obniżyć ceny biletów kolejowych. A Polscy pasażerowie nie usłyszeli odpowiedzi na pytania: dlaczego
jest  tak  drogo;  dlaczego  muszą  płacić  więcej?  Nie  znaleźli  też  żadnej  odpowiedzi  ani  u  ministra
infrastruktury, ani u ministra aktywów państwowych, ani u premiera, jakie rozwiązania zamierzają
wprowadzić, żeby można było podróżować tanio i bezpiecznie w Polsce. 

Według danych GUS przed podwyżkami przeciętna polska rodzina wydawała do tej pory na transport
około 10 proc. budżetu domowego, a przecież tej podwyżki mogłoby nie być. Domagamy się także
odpowiedzi na jedno kluczowe pytanie: kto odda polskim pasażerom pieniądze, które musieli zapłacić
w ciągu ostatnich dwóch tygodni więcej za przejazdy?

Minister  Adamczyk  zamiast  zabezpieczyć  pasażerów  przed  podwyżkami,  wolał  kuriozalnie
zaatakować posłów Lewicy, których obarczył odpowiedzialnością za niszczenie kolei w czasach, kiedy
byli  jeszcze  dziećmi.  Dziś  premier  zapowiedział  obniżenie  cen  połączeń  kolejowych.  Prócz  niego
odpowiedzialność powinny ponieść osoby zarządzające spółką PKP Intercity, prezes Marek Kraśnik
wraz całym zarządem powinni podać się do dymisji. 

Lewica  nie  ustaje  w  staraniach,  aby  obniżyć  ceny  biletów  kolejowych,  presja  ma  sens,  od  NIE
przeszliśmy do zapowiedzi obniżki. 

Zakaz sprzedaży napojów energetycznych dzieciom? Kamil Bortniczuk wyjaśnia

- Nie ma żadnych wątpliwości, że nadużywanie kofeiny przez dzieci, które dopiero się rozwijają, a w
szczególności kofeiny w połączeniu z tauryną, jest szkodliwe z wielu powodów - powiedział w Polsat
News Kamil Bortniczuk, który jest autorem projektu zakazującego sprzedaży napojów energetycznych
dzieciom.  Podkreślił,  że  zakaz  będzie  dotyczył  jedynie  sprzedaży,  a  nie  spożywania  tego  typu
napojów.

Komentarz Lewicy:

Lewica  nigdy  nie  mówi  nie  projektom,  które  mają  zapewnić  lepsze  zdrowie  młodym  Polkom  i
Polakom. Niestety znamy styl działania PiS-u i jego koalicjantów. Pokazują i mówią jedno, a potem się
okazuje, że chodzi o coś całkiem innego i do jakiegoś projektu wkładanych jest dużo innych rzeczy.

Przeczytamy projekt na spokojnie. Przeanalizujemy go. Dopiero wtedy podejmiemy decyzje. PiS w
takich sprawach zazwyczaj kręci. Same deklaracje o dobrych intencjach w ich przypadku to za mało.  

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Bank Centralny nie zaskoczył. Stopy procentowe poszły w górę

Europejski Bank Centralny (EBC) w czwartek zgodnie z prognozami podniósł stopy procentowe o 50
punktów  bazowych.  Na  kolejnym  posiedzeniu  prawdopodobna  jest  kolejna  podwyżka  kosztu
pieniądza w tej skali 

Źródło: Businessinsider
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Inflacja w strefie euro spada do 8,5%! To odczyt niższy od oczekiwań

Inflacja w strefie euro spadła do 8,5% w styczniu z poziomu 9,2% w grudniu.  Odczyt był poniżej
oczekiwań,  co  może  oznaczać  mniejsze  podwyżki  stóp  procentowych  przez  EBC.  Obecnie  rynek
oczekuje, że stopy wzrosną do 4% jeszcze w pierwszej połowie 2023 roku.

Źródło: Obserwatorgospodarczy.pl

Unia nad Dnieprem: Ukraina zostanie członkiem UE. Pytanie tylko - kiedy

Dotychczas  Unia  przekazała  66  mld  euro  pomocy.  Władimir  Putin  będzie  musiał  zapłacić  za
zniszczenia w Ukrainie. Zapewniła o tym w Kijowie Ursula von der Leyen. 

Źródło: rp.pl

Ziobro odgraża się Brukseli. "Unia wyciąga brudne łapska po polskie dzieci"

- UE eskaluje żądania wobec naszego kraju, wyciąga swoje brudne łapska, jeśli chodzi o ich intencje,
po polskie dzieci — powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Odniósł się w ten sposób
do zmian w przepisach dotyczących postępowań transgranicznych w sprawie dzieci, na które nalega
Komisja Europejska. 

Źródło: Onet.pl

KRAJ

Mateusz Morawiecki: Obniżamy stawki za gaz dla piekarni i cukierni

-  Wszystkie  piekarnie  i  cukiernie  od  1  kwietnia  będą  korzystać  z  obniżonych  stawek  za  gaz  -
zapowiedział  w  czwartek  premier  Mateusz  Morawiecki.  Rząd  będzie  gwarantował  na  ten  cel
pieniądze w wysokości do 200 zł i 17 gr za MWh. Waldemar Buda uściślił na konferencji prasowej, że
obniżki dotyczyć będą małych i średnie rodzinnych biznesów.

Źródło: Polsat News

Kurierzy  Pyszne.pl  będą  protestować.  W  piątek  nie  wyjadą  na  miasto.  Firma  uważa  strajk  za
nielegalny

Kurierzy  Pyszne.pl  organizują  kolejny  protest.  Zapowiadają,  że  w  piątek  3  lutego  będą  masowo
zgłaszać niedyspozycję w pracy. Strajkować mają głównie kurierzy z dłuższym stażem, którzy czują się
niedocenieni i pominięci przez firmę. Ta z kolei uważa, że protest nie jest legalny. 

Źródło: Gazeta.pl
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Narodowcy wreszcie mają szansę dopaść Bąkiewicza. "Deal", który rozpala umysły Konfederatów”

Na  prawicy  lecą  głowy,  a  ofiarami  dość  egzotycznego  sojuszu  są  także  posłowie.  —  Dawna
Konfederacja  już  nie  istnieje,  teraz  o  wszystkim decyduje  duet  Winnicki-Mentzen  — słyszymy w
partii.  Wielka  gra  toczy  się  o  odzyskanie  Stowarzyszenia  Marszu  Niepodległości  i  pokonanie
"pisowskiego" Roberta Bąkiewicza. To już prawie się udało, a według jednej narracji jest to pośrednia
zasługa Mentzena i jego kontaktów. W zamian narodowcy mają służyć swoją wierną gwardią, która
przydaje się przy wycinaniu ludzi, z którymi następca Korwina-Mikke ma nie po drodze. Ale jest i
druga narracja, w której nie ma mowy o żadnym "dealu", a sporo uwagi poświęca się buntownikom. 

Źródło: Onet.pl

Sojusz i nowa partia "zawiedzionych PiS-em". Media: Agrounia znalazła sojusznika

Porozumienie i Agrounia dogadały się ws. wspólnego startu w wyborach parlamentarnych - ustaliły
"Gazeta Wyborcza" i  Wirtualna Polska. Mają reklamować swój sojusz jako "zawiedzeni PiS-em". -
Zbudujemy  partię,  która  będzie  odpowiadała  na  aspiracje  XXI  wieku  i  będzie  to  pierwsze
ugrupowanie na czele którego staną kobieta i mężczyzna - podkreśla Michał Kołodziejczak. 

Źródło: Gazeta.pl

Frankowicze kontynuują walkę. Znaleźli nowy cel i skarżą się do NIK

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu w liście do Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby
Kontroli, wnioskuje o wszczęcie przez tę instytucję kontroli w Komisji Nadzoru Finansowego. Chodzi o
działania  nadzoru  podejmowane  w  związku  z  hipotekami  frankowymi.  Nadzór  odbija  piłeczkę  i
wskazuje na potencjalny konflikt interesów. 

Źródło: Businessinsider

Zdjęcia ofiar katastrofy smoleńskiej w raporcie podkomisji. MON nabiera wody w usta

Ministerstwo Obrony Narodowej po kilku miesiącach nadal nie chce ujawnić, czy ktokolwiek poniósł
konsekwencje w związku z upublicznieniem zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej w raporcie podkomisji
Antoniego  Macierewicza.  Nie  wiadomo  też,  czy  MON  złożył  jakiekolwiek  zawiadomienie  do
prokuratury. 

Źródło: Gazeta.pl

Podejrzana  dotacja  od  rządowej  agencji.  Założył  firmę  i  po  10  dniach  dostał  55  mln  zł  

Niespełna 30-latek założył  w domu firmę o kapitale 5 tys.  zł  i  10 dni później Narodowe Centrum
Badań  i  Rozwoju  przyznało  mu  prawie  55  mln  złotych  dofinansowania.  

Źródło: Radio Zet
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Rząd szykuje kolejny bubel? Chodzi o odszkodowania za błędy medyczne

Lekarze alarmują. Nowa ustawa związana z bezpieczeństwem w ochronie zdrowia to bubel prawny.
Wskazują oni na szereg zapisów, które mogą być szkodliwe.

Źródło: Obserwatorgospodarczy.pl

Węglowy absurd. Gorączkę czarnego złota czas odwołać. Samorządy mają problem

Ceny węgla w portach ARA spadły do poziomu sprzed wojny. Nie są to dobre wieści dla samorządów,
które miały zapewnić mieszkańcom to paliwo. 

Źródło: rp.pl

Banaś: sąd potwierdził, że Izba ma prawo kontrolować spółki Skarbu Państwa. Zapowiada wejście
do Orlenu

Postanowienie  sądu  w  sporze  z  Energą  wskazuje,  że  Najwyższa  Izba  Kontroli  ma  prawo  do
przeprowadzania kontroli  w spółkach Skarbu Państwa - powiedział  w rozmowie z "Faktami" TVN
prezes NIK Marian Banaś. Zapowiedział też kolejną próbę przeprowadzenia kontroli w PKN Orlen. 

Źródło: TVN 24 BiS

Wyciekły nowe maile ze skrzynki Obajtka. Tak prezes Orlenu pomagał Tymoteuszowi Szydle

W serwisie Poufna Rozmowa pojawiły się nowe maile,  których źródłem ma być skrzynka Daniela
Obajtka. Wynika z nich, że prezes Orlenu miał wcześniej do wglądu tekst oświadczenia, w którym
ksiądz Tymoteusz Szydło informował o odejściu ze stanu duchownego. Obajtek nie tylko je widział,
ale też pomagał je poprawiać. W mailach znajdują się fragmenty, które nie trafiły do finalnej wersji
oświadczenia. 

Źródło: Natemat

Oto przyczyny fali odejść z wojska. "Mamy pełny obraz zgnilizny. To już nie jest wojsko"

Z  armii  odchodzi  kilkanaście  tysięcy  żołnierzy.  Od  dawna  szeregi  wojska  nie  kurczyły  się  w  tak
zastraszającym tempie. Zapytaliśmy żołnierzy o przyczyny. Ich zdaniem system dowodzenia runął. —
Dowodzą nami wszyscy — mówią. Dodają, że nie szanuje się ich służby, przerzuca z jednostki do
jednostki, a 300 nadgodzin w roku, to właściwie norma. 

Źródło: Onet.pl
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ZAGRANICA

USA złożyły Rosji i Ukrainie propozycję pokojową? Biały Dom dementuje

Doniesienia  szwajcarskiego  dziennika  "Neue  Zuercher  Zeitung"  o  rzekomej  propozycji  pokojowej
złożonej  Ukrainie  i  Rosji  są  fałszywe — powiedział  PAP  zastępca  rzecznika  Rady  Bezpieczeństwa
Narodowego USA Sean Savett. Według Białego Domu szef CIA Bill Burns nie był w ostatnim czasie w
Moskwie.  

Źródło: Onet.pl

Pomnik Stalina odsłonięty w Rosji. Władimir Putin: Znów mierzymy się z Niemcami

- Jeśli Zachód zwiększy dostawy broni na Ukrainę, Rosja odpowie w bardziej zdecydowany sposób niż
dotychczas - groził w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. W 80. rocznicę bitwy stalingradzkiej
głos zabrał także Władimir Putin. Dyktator uznał, że Kreml zwycięży z Ukrainą tak, jak przed ośmioma
dekadami pokonała Niemcy.

Źródło: Polsat News

Kijów aż nie dowierza. Izrael zmieni reguły gry w tej wojnie?

Z ust Benjamina Netanjahu padła sugestia dotycząca broni-symbolu, czyli Żelaznej Kopuły. Premier
Izraela rozważa jej przekazanie Ukrainie. Eksperci, z którymi rozmawia Wirtualna Polska, mówią: od
decyzji do realizacji jest długa droga. Ponadto sceptyczni są sami Ukraińcy, w tym tamtejszy minister
obrony Ołeksij  Reznikow. - Pojawiały się wątpliwości, na ile sprzęt jest odpowiedni do warunków
ukraińskich - mówi Daniel Szeligowski, ekspert PISM. 

Źródło: wp.pl

Takich zysków nie mieli od ponad stu lat. Wszystko przez rosnące ceny surowców

Koncern Shell w minionym roku odnotował najwyższe zyski w swojej 115-letniej historii - informuje
portal BBC. To już kolejna firma naftowa, która osiągnęła w minionym roku tak astronomiczne zyski.
Największy wpływ miała na nie wojna w Ukrainie i wynikający z niej kryzys energetyczny. 

Źródło: TVN 24 BiS

Rosja omija sankcje, bo maluje tankowce. Nawet kilka razy w ciągu jednego rejsu

Rosja  omija  sankcje,  m.in.  malując  swoje  tankowce  nawet  kilka  razy  w  ciągu  jednego  rejsu.  To
sprawdzona  technika,  wykorzystywana  wcześniej  przez  Iran  i  Wenezuelę.  Dzięki  temu  eksport
rosyjskiej ropy wrócił do poziomu sprzed limitów cenowych. 

Źródło:  gazeta.pl
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