
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Wakacje kredytowe także w 2024 roku? Premier: Będzie to zależne od inflacji

Jak  zapowiedział  w  poniedziałek  premier  Mateusz  Morawiecki,  decyzje  w  sprawie  wakacji
kredytowych nie zostały jeszcze podjęte. Najważniejszym czynnikiem będzie w tym wypadku sytuacja
inflacyjna.

Komentarz Lewicy:

Pomysł przedłużenia wakacji kredytowych oznacza, że rząd Mateusza Morawieckiego spodziewa się,
iż wysoka inflacja cały czas będzie w Polsce obecna, a Rada Polityki Pieniężnej w tym roku nie obniży
stóp procentowych. 

Odsuwając na bok ocenę tego pomysłu, to PiS rzucając ten przeciek raz, że testuje grunt, a dwa daje
chce  przekazać  obietnicę:  wybierzcie  nas  to  przedłużymy  wakacje  kredytowe.  Jeżeli  ktoś  będzie
atakował ten pomysł, to usłyszy, iż nie chce ulżyć ciężkiej doli kredytobiorców, którzy zmagają się z
wysokimi ratami kredytów. Jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to PiS będzie mówił, że decyzje
w tej sprawie będą zapadać w odpowiednim czasie – czytaj po wyborach. 

Bez konkretów nie można odnosić się do pomysłu przedłużenia wakacji kredytowych. Nie ma ustawy,
nie ma o czym mówić. A wysokie stopy procentowe są skutkiem wysokiej inflacji, z którą rząd nie
umie sobie poradzić od roku. Ceny surowców: ropy, gazu i węgla spadły, ale ceny cały czas rosną.
Zatem opowiadanie, że Putin odpowiada za cały wzrost inflacji się skończyła. 

Rząd nie jest tak naprawdę zainteresowany spadkiem inflacji, ponieważ skończyłby się tzw. podatek
inflacyjny,  który  pozwala  na  fundowanie  kolejnych  wyborczych  prezentów.  Im wyższe  ceny,  tym
wyższe wpływy z podatku VAT. Zamiast tego w budżecie pojawiłaby się wielka czarna dziura. Gdyby
PiS chciał walczyć z inflacją w Polsce to obniżyłby ceny biletów na przejazdy PKP, a nie podwyższał. A
na cuda na Orlenie nie miałyby miejsca.

Odradzamy komentowanie tego w sposób: PiS chce robić prezenty kosztem banków. Sektor bankowy
sobie poradzi i nie potrzebuje wsparcia ze strony Lewicy. 

UNIA EUROPEJSKA

Kary za Izbę Dyscyplinarną. KE potrąciła Polsce 60 mln euro

Komisja  Europejska  potrąciła  dzisiaj  Polsce  60  mln  euro  z  należnych  jej  środków  w  związku  z
niewykonaniem  orzeczenia  w  sprawie  Izby  Dyscyplinarnej  –  ustaliła  w  KE  dziennikarka  RMF  FM
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Katarzyna Szymańska-Borginon. W sumie od 3 listopada, gdy KE zaczęła naliczać 1 mln dziennie kary
za  niewykonanie  orzeczenia,  odebrano Polsce  360  mln  euro.  Jednak na liczniku  kar  jest  o  wiele
więcej, każdego dnia KE nalicza kolejny milion euro. 

Źródło: RMF FM

Europa szuka nowych dostawców paliw. Chiński smok energetyczny pręży muskuły

Od  5  lutego  zacznie  obowiązywać  europejskie  embargo  na  rosyjskie  paliwa  sprowadzane  drogą
morską. Dodatkowo nałożony zostanie pułap cenowy na poziomie 100-110 dol. Unia Europejska musi
znaleźć nowych dostawców i coraz częściej spogląda w stronę Chin. 

Źródło: Money.pl

Ropa tańsza, teraz diesel. UE szykuje limit cenowy na produkty ropopochodne

Unia Europejska przygotowuje limit cenowy na produkty ropopochodne. Polska chce też obniżenia
maksymalnej ceny ropy. 

Źródło: rp.pl

Unia chce zakazać pieców gazowych. "To nieunikniony kierunek"

Komisja Europejska chce zakazać instalowania pieców gazowych. Padają dwa kluczowe terminy: 2027
r.  i  2030 r.  Tymczasem w polskich domach trwa wymiana pieców węglowych na kotły gazowe. -
Sprawa jest dość oczywista. Gaz jest paliwem kopalnym i też jest emisyjny,  choć nieco mniej niż
węgiel. Celem polityki klimatycznej UE jest odejście od wszystkich paliw kopalnych. Nie uciekniemy
od kolejnych decyzji służących ograniczaniu zużycia także gazu - mówi Interii Urszula Stefanowicz z
Koalicji Klimatycznej.

Źródło: Interia.pl

KRAJ

Druzgocące dane GUS. Tak źle nie było od czasu II wojny światowej

W 2022 r. urodziło się w naszym kraju zaledwie 305 tys. dzieci — wynika ze wstępnych szacunków
GUS. To o 27 tys. mniej niż w poprzednim roku. To również najmniej w powojennej historii Polski. 

Źródło: Onet.pl

"Była prezes" Przyłębska. Jest odpowiedź, reaguje Pawłowicz

Konflikt w Trybunale Konstytucyjnym ws. kadencji prezes Julii Przyłębskiej trwa w najlepsze. Sędzia
Mariusz Muszyński w zdaniu odrębnym do jednego z wyroków nazwał Przyłębską "byłą już prezes
TK". Ta nie pozostała mu dłużna i odpowiedziała pismem, w którym radzi Muszyńskiemu, by 
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"poświęcił swój wysiłek intelektualny pracy nad projektami orzeczeń". 

Źródło: wp.pl

Nowa faza konfliktu w Trybunale Konstytucyjnym. Ostre zarzuty

W Trybunale Konstytucyjnym wciąż trwa konflikt o to, czy Julia Przyłębska nadal jest prezesem. Do tej
pory jej stanowisko było podważane przez część sędziów w korespondencjach i oświadczeniach. Jak
informuje "Dziennik Gazeta Prawna" konflikt wchodzi w nową fazę i zaczyna mieć odzwierciedlenie
także w orzecznictwie. 

Źródło: Onet.pl

Udaremnione kontrole NIK w Orlenie. Banaś zawiadamia prokuraturę

Wraca sprawa kontroli  NIK w PKN Orlen. Prezes Marian Banaś poinformował w oświadczeniu,  że
Najwyższa Izba Kontroli dwukrotnie próbowała przyjrzeć się działaniom koncernu w związku z fuzją
Orlenu z Lotosem. Obie próby zostały udaremnione. "Podjąłem decyzję o złożeniu zawiadomienia o
uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie" - wskazał Banaś.

Źródło: Money.pl

10 milionów zł przebitki na działce, czyli jak wojsko koszary kupowało

Ministerstwo  Obrony  Narodowej  i  posłowie  PiS  chwalili  się  w  grudniu,  że  państwo  kupiło
nieruchomość przeznaczoną na nową siedzibę Wojsk Obrony Terytorialnej w Nowym Sączu. Tę samą
działkę już w 2019 roku MON mógł mieć 10 mln zł taniej. Jednak gdy żołnierze zastanawiali się nad
transakcją, działkę kupili znani lokalni biznesmeni i po roku odsprzedali ją wojsku z kilkumilionową
przebitką. 

Źródło: wp.pl

Zmiana kodeksu wyborczego zwiększy liczbę wyborców nawet o 500 tys.

Nawet pół miliona wyborców więcej w skali całego kraju – to efekt zmian, które wprowadza nowy
kodeks wyborczy. Czy to będą głosy na miarę zwycięstwa? 

Źródło: rp.pl

Ceny węgla spadają,  koniec eldorado dla kopalń. Mogą nie udźwignąć "wyborczych" podwyżek
płac

Sytuacja powtarza się regularnie. Najpierw przychodzą wysokie ceny węgla na rynku, za nimi idą zyski
kopalń, górnicy je zauważają i żądają podwyżek, grożą strajkiem, zarządy kopalń ulegają pod presją
strajków,  a  potem  nadchodzą  niskie  ceny  i  groźba  upadłości.  Wtedy  rząd  wyciąga  pieniądze  z
podatków i dokłada, żeby ratować miejsca pracy. Właśnie nadchodzi przedostatni etap tego cyklu.
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Ekstremalnie wysokie ceny węgla z ubiegłego roku krok po kroku odchodzą w przeszłość, a górnicy
ruszają do strajków, bo chcą więcej zarabiać. Tyle że ich pensje to już ponad połowa kosztów kopalń. 

Źródło: Businessinsider

Są najnowsze dane dotyczące PKB w Polsce w 2022 r.

Produkt krajowy brutto (PKB)  Polski  w 2022 r.  wzrósł  o 4,9 proc.  -  wynika z szybkiego szacunku
Głównego Urzędu Statystycznego. W 2021 roku wzrost wynosił 6,8 proc. 

Źródło: Money.pl

Grzywna lub areszt dla I prezes SN? Sędzia Juszczyszyn: ja się nie cofnę

- To jest rzecz bez precedensu w państwach cywilizowanych, żeby I prezes Sądu Najwyższego nie
wykonała  prawomocnego orzeczenia  sądu  — mówi  Onetowi  sędzia  Paweł  Juszczyszyn.  Chodzi  o
decyzję  Sądu  Rejonowego  Warszawa-Śródmieście  z  23  stycznia,  który  nakazał  Małgorzacie
Manowskiej przerwać zawieszenie olsztyńskiego sędziego, o czym zdecydowała na początku 2020 r.
nielegalna i zlikwidowana już Izba Dyscyplinarna SN. Jeśli tego nie zrobi, może jej grozić grzywna w
wysokości 15 tys. zł lub nawet areszt. 

Źródło: Onet.pl

Sąd Najwyższy uchylił wyrok ws. zdjęć martwych płodów. W obronie skazanego stanął Ziobro

Sąd Najwyższy uniewinnił Adama B., który został skazany za prezentowanie we Wrocławiu w lipcu
2020 r. banerów ze zdjęciami zakrwawionych, martwych płodów. Skargę kasacyjną złożył wcześniej
Prokurator  Generalny  Zbigniew  Ziobro.  SN  stwierdził,  że  mężczyzna  był  jedynie  organizatorem
antyaborcyjnej  manifestacji,  a sam banerów nie przyniósł.  Według SN nie można też uznać zdjęć
martwych płodów za "nieprzyzwoite". 

Źródło: gazeta.pl

Dłuższe spowolnienie gospodarcze. Niepokojące prognozy NBP

Wskaźnik przyszłej sytuacji oraz prognozy sugerują, że aktualne spowolnienie gospodarcze może być
dłuższe od wywołanego pandemią koronawirusa, a także dłuższe niż wskazywały wskaźniki i prognozy
formułowane na podstawie danych z końca 2021 r. - czytamy w najnowszym raporcie NBP. Bank
Centralny  dostrzega  także  coraz  większe  utrudnienia  w  dostępie  do  finansowania  bankowego,  z
którym zmagają się firmy szczególnie z branży budowalnej. 

Źródło: Money.pl

Wybuch w Katowicach. List pożegnalny od ofiar. "Interwencja" ujawnia

Trzy  dni  po  wybuchu  w  Katowicach  do  redakcji  Interwencji  wpłynął  list  w  sprawie,  w  którym
wyjaśniono okoliczności  tragedii.  Jak  przekazano,  było  to  rozszerzone  samobójstwo.  W piątek  w
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Katowicach  przy  ul.  Bednorza  w  dzielnicy  Szopienice  doszło  do  wybuchu  gazu.

Źródło: Polsat News

Sąd uniewinnił byłego szefa ABW generała Krzysztofa Bondaryka

Sąd uniewinnił od prokuratorskich zarzutów generała Krzysztofa Bondaryka, który kierował Agencją
Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  w  czasach  rządu  Donalda  Tuska  -  dowiedział  się  tvn24.pl.
Nieoficjalnie wiadomo, że prokuratura będzie się odwoływać od kolejnej już niekorzystnej dla siebie
decyzji. 

Źródło: TVN 24

Laptopy dla uczniów. To prezent dla dzieci, ale kłopot dla gmin

Komputery  dla  dzieci  pracowników  PGR  miały  wyrównać  szanse.  Politykom  PiS  posłużyły  do
zwiększenia własnych, w swoich okręgach wyborczych -  pisze "Dziennik Gazeta Prawna".  Premier
Mateusz Morawiecki już zapowiedział, że wszyscy uczniowie IV klasy otrzymają nieodpłatnie laptopy,
które będą służyły im przez kolejne lata edukacji. 

Źródło: Money.pl

Recepta bez kolejki, zwolnienie w pakiecie. Wyniki prowokacji DGP

W  internecie  można  kupić  wszystko,  również  dokumenty  wystawiane  przez  lekarzy  –  pokazuje
prowokacja  dziennikarska.  Wynika  z  niej,  że  recepta  i  zwolnienie  mają  swoją  konkretną  cenę.
Dodatkowy koszt? Ewentualne skutki uboczne brania leków wystawionych bez badania.

Źródło: Dziennik

ZAGRANICA

Prezydent Joe Biden potwierdził wizytę w Polsce

Prezydent USA John Biden potwierdził, że wybiera się z wizytą do Polski. Zastrzegł jednak, że termin
nie został jeszcze ustalony. 

Źródło: rp.pl

Stanowcze słowa w sprawie F-16 dla Ukrainy

Pytany, czy USA przekażą Ukrainie samoloty wielozadaniowe F-16, o które ubiega się Kijów, Biden
stwierdził krótko: "nie". 

Źródło: Onet.pl
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Wojna w Ukrainie. "WSJ": W polskim zakładzie trwa naprawa ukraińskiego sprzętu

W polskiej fabryce naprawiany jest ukraiński sprzęt wykorzystywany na froncie - podaje amerykański
dziennik "Wall  Street Journal".  Obecnie zakład zajmuje się renowacją polskich armatohaubic  AHS
Krab, jednak w przyszłości - zdaniem gazety - dołączyć do nich ma także sprzęt zagranicznej produkcji.

Źródło: gazeta.pl
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