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PiS odrzuca poprawkę do ustawy o emeryturach mundurowych cofającą skutki ustawy represyjnej

Poprawka Lewicy o sprawiedliwych emeryturach służb mundurowych ODRZUCONA głosami PiS na
Komisji Obrony Narodowej!

Blisko sześć lat temu podczas posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej posłowie PiS uchwalili prawo,
które podzieliło  Polskę.  Mowa tu o ustawie represyjnej,  która drastycznie  obniżyła emerytury 56
tysiącom  funkcjonariuszy  mundurowych.  Państwo  PiS  zastosowało  zasady  odpowiedzialności
zbiorowej, ale mundurowi nie pogodzili  się z tym bezprawiem i poszli  walczyć o swoje do sądów.
Niestety do tej pory liczba wyroków jest wciąż niewielka, nie przekroczyła 2 tysięcy, ale 96 procent z
nich jest korzystna dla funkcjonariuszy służb mundurowych. 

Lewica  postanowiła  załatwić  ten  problem  systemowo.  Na  dzisiejszym  posiedzeniu  Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Obrony Narodowej złożyliśmy poprawkę cofającą
skutki ustawy represyjnej i przywracającą współczynnik 1,3 procent za każdy rok służby w okresie
PRL. 

To jest dla Lewicy bardzo ważna sprawa. Mnóstwo emerytów od lat zgłasza się po pomoc do naszych
biur poselskich i na pewno nie pozostawimy ich samych. Coraz więcej wyroków sądów pokazuje, iż
widać światełko w tunelu.

Niestety,  po  raz  kolejny,  głosami  Prawo  i  Sprawiedliwość  oraz  wstrzymującej  się  części  posłów
Platforma Obywatelska, propozycja Lewicy została odrzucona już w trakcie prac połączonych komisji.

UNIA EUROPEJSKA

Unia Europejska chciała wprowadzić minimalny podatek CIT. Już tylko Polska blokuje prace

Unia  Europejska  dąży  do  opodatkowania  wszystkich  przedsiębiorstw  jednolitym  podatkiem  na
poziomie 15 proc. Tak skonstruowany CIT miałby sprawić, że podatki zaczną płacić koncerny dziś
ukrywające się w rajach podatkowych. Prace nad daniną jednak znów się załamały. Tym razem za
sprawą Polski, która zablokowała pomysł. 

Źródło: Money.pl
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Komisja Europejska uruchomiła wobec Węgier tzw. mechanizm warunkowości w unijnym budżecie

Ów  dołączony  do  Wieloletnich  Ram  Finansowych  UE  na  lata  2021-2027  mechanizm  pozwala
zamrażać  wypłatę  unijnych  funduszy  w  razie  łamania  przez  państwo  członkowskie  zasad
praworządności lub niewłaściwego ich wydatkowania.

Źródło: Euractive.pl

Premier liczy na porozumienie w sprawie KPO z KE w kwietniu lub na początku maja

W taki sposób będziemy określać warunki brzegowe porozumienia z Unią Europejską w sprawie KPO,
by  były  dla  nas  akceptowalne.  Liczę  na  to,  że  w  kwietniu,  może  na  początku  maja  do  takiego
porozumienia dojdzie - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. 

Źródło: Bankier.pl

UE proponuje zakaz importu węgla z Rosji i szereg innych sankcji

Komisja Europejska proponuje obowiązkowy dla swoich państw członkowskich zakaz importu węgla z
Rosji - poinformowała szefowa KE Ursula von der Leyen. Propozycja to część pakietu nowych sankcji,
które mają objąć też zakaz wjazdu do UE rosyjskich ciężarówek czy ograniczenia nakładane na jeden z
banków. 

Źródło: Money.pl

KRAJ

Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup 250 czołgów Abrams

Minister  obrony  narodowej  Mariusz  Błaszczak  podpisał  umowę  na  dostawę  250  czołgów  M1A2
Abrams dla polskiego wojska. - To bardzo ważny dzień w historii współpracy polsko-amerykańskiej
oraz w historii wojska polskiego - powiedział szef MON. Umowę odebrał ambasador USA w Polsce
Mark Brzezinski. W tym roku do Polski ma trafić 28 czołgów.

Źródło: Polsat News

Marże Orlenu i Lotosu skoczyły o kilkaset procent. "Rafinerie to teraz kury znoszące złote jaja"

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos w marcu br. wzrosła do 39,52 dolarów za baryłkę z 6,89 w
lutym. Oznacza to więc skok o 473 proc. Modelowa marża downstream Grupy PKN Orlen w marcu
wyniosła z kolei 36,2 dolarów za baryłkę wobec 9,8 w lutym. To wzrost o niemal 270 proc. Ekspert
wyjaśnia  -  choć  modelowych  marż  nie  można  utożsamiać  z  marżami  koncernów  paliwowych.  Z
drugiej strony, i tak ocenia, że rafinerie mogą dziś żyć "jak pączki w maśle". 

Źródło: Gazeta.pl
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Szafernaker: ponad 600 tys. uchodźców z Ukrainy otrzymało PESEL

Według szacunków wiceszefa MSWiA w Polsce przebywa obecnie ok. 1,5 mln osób, które uciekły
przed  wojną  z  Ukrainy.  „Widzimy,  że  w  ciągu  ostatnich  dwóch  tygodni  ponad  600  tys.  osób
zarejestrowało się w bazie PESEL. To znaczy, że są to osoby, które będą tutaj chciały na dłużej zostać,
będą chciały mieć opiekę zdrowotną, będą chciały podjąć pracę, będą chciały, żeby ich dzieci poszły
do szkół” – powiedział w Polsat News. 

Źródło: wPunkt.onlie

Czarnek: Nie planujemy uruchamiać w Polsce szkół ukraińskich. Nie mamy na to środków ani kadr

Czarnek poinformował, że od rosyjskiej agresji na Ukrainę do Polski przybyło ok. 700-800 tys. dzieci w
wieku szkolnym, z czego 166 tys. trafiło do polskiego systemu oświaty – 36 tys. trafiło do przedszkoli,
115 tys. do szkół podstawowych, a kilkanaście tysięcy do liceów i szkół branżowych.

Źródło: Bankier.pl

Załamanie sprzedaży mieszkań czołowych deweloperów. Dane najgorsze od sześciu lat

Ceny  coraz  wyższe  i  chętnych  coraz  mniej.  Tak  można  w skróci  podsumować  to,  co  prezentują
deweloperzy i raporty rynkowe na temat rynku mieszkań. Tak słabych dla deweloperów wiadomości
nie było od 2016 r. 

Źródło: Businessinsider

Amerykańskie myśliwce F-18 już w Polsce. "To symbol wzmocnienia flanki NATO"

W Łasku (woj. wielkopolskie) znajduje się 32 Baza Lotnictwa Taktycznego polskich Sił Powietrznych;
stacjonuje tam 10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego. W bazie stacjonuje część polskich myśliwców F-16,
jest ona także przygotowywana na przyjęcie zamówionych myśliwców F-35.  

Źródło: Bankier.pl

Niższa emerytura w kwietniu. Wszystko przed niedopłatę w rozliczeniu rocznym

W  kwietniu  emeryci  spodziewają  się  wyższych  wypłat.  Po  pierwsze  ich  świadczenia  zostaną
zwaloryzowane, po drugie:  dostaną trzynastki.  Jak się jednak okazuje,  część seniorów kwietniowy
przelew na konto może bardzo rozczarować. Wszystko z powodu rozliczenia rocznego. 

Źródło: wp.pl

Ponad 60 "dublerów" w rządzie, czyli jak nagrodzić posłów i obejść przepisy

Powoływanie pełnomocników w randze sekretarza stanu pozwala wynagrodzić zasłużonych posłów i
obejść przepisy. 
Źródło: rp.pl
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Chcesz sprawdzić, czy masz koronawirusa? Uważaj. Testy na COVID-19 nie są darmowe

Od 1 kwietnia Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci już za testy na COVID-19. Lekarze w poradniach
wciąż jednak wystawiają skierowania. Pacjenci dopiero w laboratorium dowiadują się, że za badanie
muszą zapłacić — pisze "Gazeta Wyborcza". Dziennik sugeruje, że informacje na temat zmian nie
dotarły do pacjentów. 

Źródło: Money.pl

Zmiany w emeryturach pomostowych. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Nowe przepisy
umożliwią zawnioskowanie o to świadczenie jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy. Ponadto
zmiany przewidują rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy. 

Źródło: Bankier.pl

Eksperci Banku Pekao: Putin odpowiada za ponad 30 proc. aktualnej inflacji w Polsce

Jak wskazali, wzrost cen gazu jesienią 2021 roku miał wiele źródeł. Wśród nich wymieniono m.in.
wzrost  popytu,  zwłaszcza  z  Azji  oraz  bezwietrzną  pogodę  we  wrześniu.  "Jednak  70  proc.
odpowiedzialności  przypisujemy Putinowi,  gdyż  opróżniając  rezerwy  gazu  w Europie  zadziałał  na
wyobraźnię i wywołał niemal panikę na rynku" - napisali ekonomiści. 
Źródło: Forsal

Ile gazu kupiła Polska z Rosji? Dane ministerstwa

Polska  kupiła  w  2021  roku  9,924  miliarda  metrów sześciennych  gazu  z  kierunku  wschodniego  -
wynika z informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. To o 863 miliony metrów sześciennych więcej
niż rok wcześniej i jednocześnie najwyższy poziom od 2016 roku. 

Źródło: TVN 24 BiS

ZAGRANICA

Koronawirus. Wielka Brytania. Ponad 600 przypadków nowego wariantu koronawirusa XE

Według wstępnych danych tempo rozprzestrzeniania się XE jest o 9,8 proc. większe niż w przypadku
podwariantu  Omikronu  oznaczonego  symbolem  BA.2,  czyli  tzw.  niewidzialnego  podwariantu
Omikronu, który z kolei rozprzestrzenia się nieco szybciej niż pierwotny BA.1. Podana przez UKHSA
liczba przypadków dotyczy tylko Anglii i okresu do 22 marca włącznie.

Źródło: Polsat News
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USA w tajemnicy przetestowały broń hipersoniczną po tym, jak Rosja jej użyła. Pocisk leciał 480 km

W  połowie  marca  Stany  Zjednoczone  przetestowały  broń  hipersoniczną.  Testy  zostały  jednak
utrzymane w tajemnicy, aby nie eskalować napięć z Moskwą przed wyjazdem prezydenta Joe Bidena
do  Europy  -  podaje  CNN,  powołując  się  na  słowa  amerykańskiego  urzędnika  obrony,  znającego
szczegóły sprawy. 

Źródło: Gazeta.pl

Nowe sankcje USA zabraniają wszelkich inwestycji w Rosji

Ponadto zaostrzone zostaną istniejące sankcje przeciwko rosyjskim bankom i spółkom państwowym,
a także objęci nimi zostaną kolejni członkowie rosyjskich elit i ich rodziny.   

Źródło: Dziennik

Rosja prowadzi tajną mobilizację między innymi wśród pracowników szkół wojskowych

W Rosji prowadzona jest tajna mobilizacja dla uzupełnienia oddziałów po stratach poniesionych na
Ukrainie – informuje we wtorek wieczorem Sztab Generalny Sił  Zbrojnych Ukrainy.  Do udziału w
działaniach wojennych zachęcani są pracownicy szkół wojskowych. 

Źródło: Forsal
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