
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Piotr Müller: W 2023 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwa razy

Minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie; od stycznia ma wynieść 3383 zł brutto, a od lipca -
3450  zł  brutto  -  poinformował  na  konferencji  prasowej  rzecznik  rządu  Piotr  Müller.

Komentarz Lewicy:

W kampanii wyborczej w 2019 Jarosław Kaczyński obiecywał, że w 2023 płaca minimalna wyniesie
4000 zł.

Lewica  chce,  aby  płaca  minimalna w 2030 r.  osiągnęła  poziom 60%  średniego wynagrodzenia  w
sektorze przedsiębiorstw. 

W 2022 r. średnie takie wynagrodzenie wyniosło 6665,42 zł, je60% to 3 999 zł. 

Darmowe przejazdy PKP i PKS w lipcu i sierpniu dla dzieci i młodzieży 

Lewica proponuje stuprocentową zniżkę na bilety PKP i PKS w miesiącach lipcu i sierpniu dla dzieci,
młodzieży  i  studentów  do  26  roku  życia.  Dzięki  zaproponowanemu  przez  nas  rozwiązaniu  z
darmowych przejazdów wakacyjnych będzie mogło skorzystać aż do 7 milionów osób. 

Jest to nasza odpowiedź na to, że ponad połowa Polaków deklaruje, że w tym roku nie stać ich na
wyjazdy  urlopowe.  Chcemy  natychmiastowej  zmiany  ustawy  o  uprawnieniach  do  ulgowych
przejazdów transportu zbiorowego przez dodanie art. 2 przepisu o 100% uldze dla dzieci powyżej 4
lat do czasu obowiązku szkolnego, uczniów do 24 roku życia oraz studentów do 26 roku życia przy
przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego każdego roku
w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia. 

To  będą  najdroższe  wakacje  od  lat,  ceny  paliw  przekroczyły  barierę  8  zł  za  litr  benzyny  i  oleju
napędowego. Wiele polskich rodzin nie pojedzie nawet do dziadków, ponieważ rodziców nie będzie
stać na bilety kolejowe czy autobusowe. Nie możemy dopuścić  do takiej  sytuacji,  że ludzie będą
chodzić po chwilówki, aby kupować bilety na wyjazdy na obóz kolonie czy do dziadków dla swoich
pociech. 

Jeżeli dziś wezmą 400 złotych, to za rok będą musieli oddać 800 złotych. Paliwo drożeje już nie tylko z
dnia  na  dzień  a  nawet  z  godziny  na  godzinę.  Rosną  ceny  wszystkiego:  paliwa,  energii,  jedzenia.
Rosnące  ceny  widać  przy  każdorazowym  robieniu  zakupów.  Niestety  rząd  w  inflacji  widzi  tylko
statystykę  i  chwali  się,  że  w  innych  krajach  bywa  jeszcze  gorzej.  To  żadne  pocieszenie.  Lewica
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przypomina  panu  Morawieckiemu,  że  nie  odpowiada  on  za  inflację w  Estonii  czy  na  Łotwie.
Odpowiada za to co dzieje się Polsce. A jak wyglądają skutki drożyzny kilka tygodni przed początkiem
sezonu urlopowego? 

Z opublikowanych przez redakcję superekspresu badań wynika, że ponad połowy Polaków i Polek
(59%),  w  tym  roku,  nie  będzie  stać  na  wakacje.  Wyjazd  na  wakacje  z  dziećmi  to  koszty
zakwaterowania, wyżywienia,  biletów kolejowych i  autobusowych. Ceny np. nad polskim morzem
dorównały tym z zachodniej Europy. Ludzi po prostu na to nie stać. Oznacza to, że miliony polskich
dzieci w czasie wakacji  zostaną w domu. Trzeba zrobić wszystko by ulżyć polskim rodzinom w tej
trudnej sytuacji. Polskie dzieci muszą pojechać na wakacje. Jest to szczególnie ważne po kolejnym
trudnym pandemicznym roku. 

Nie  może  być  tak,  że  za  błędną  politykę  PiS  zapłacą  polskie  dzieci.  Z  darmowych  przejazdów
wakacyjnych skorzysta aż do 7 milionów osób. Wiemy, że nasze rozwiązanie nie rozwiąże wszystkich
problemów z drożyzną, ale może być olbrzymią ulgą w wakacyjnych budżetach dla milionów polskich
rodzin.  Utracone  przychody  w  wysokości  nie  większej  niż  1  miliard  złotych  mogą  zostać
zrekompensowane  na  podstawie  istniejących  przepisów  ustawy  o  publicznym  transporcie
zbiorowym. Wpisujemy tę zmianę do obecnie działającego systemu. 

Urlop rodzicielski 2022. Po zmianach tata może zyskać dwa miesiące wolnego

Już niebawem ojcowie zyskają nowe przywileje - dodatkowe dwa miesiące urlopu rodzinnego. Na ile
wolnego po  urodzeniu  dziecka  mogą  teraz  liczyć  tatusiowie?  Czym  się  różni  urlop  tacierzyński  i
ojcowski? 

Komentarz Lewicy:

W  kwietniu  2019  r.  Parlament  Europejski  przegłosował  dyrektywę  “work-life  balance”,  która
wprowadza  regulacje  dotyczące  uprawnień  rodzicielskich,  m.in.  w  zakresie  urlopu  ojcowskiego,
rodzicielskiego oraz elastycznej organizacji pracy. Termin jej wdrożenia upływa już niedługo, bo w
2022 r. Tak więc pomysł nie wynika z jakieś dobrej woli rządu, ale zobowiązuje nas do tego Unia
Europejska.

Lewica w tej sprawie złożyła projekt ustawy 31 maja 2021 r., zgodnie z nim urlop ojcowski powinien
zostać wydłużony z dwóch do sześciu tygodni, a także zwiększa możliwość wzięcia przez ojca urlopu
na dziecko z 2 dni do 5 dni. Lewica proponuje nie tylko bardzo dobre rozwiązanie prorodzinne, ale
jednocześnie daje możliwość wdrożenia dyrektywy unijnej z 2019 r., której dziwnym trafem polski
rząd nie kwapił się wprowadzić w życie.

Dłuższy o 4 tygodnie urlop ojcowski to również świetna dźwignia do zwiększenia liczby rodzących się
dzieci.  Sytuacja  demograficzna w Polsce  jest  katastrofalna,  w 2020 r.  zmarło  480 tysięcy  osób a
urodziło  się  tylko  355  tysięcy  dzieci.  Zwiększenie  poczucia  bezpieczeństwa  kobiet,  a  także
powiększenie udziału pań w rynku pracy to dwie ważne kwestie, na które należy zwrócić uwagę, jeżeli
chcemy, aby w Polsce rodziło się więcej dzieci.

W tej  chwili  polskie  prawo przewiduje  urlop  ojcowski  w  wymiarze  2  tygodni.  Rodzice  mogą  też
podzielić się urlopem rodzicielskim, tata może też pójść na cały 32 tygodniowy urlop rodzicielski, a
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nawet  skorzystać  z  6  tygodni  macierzyńskiego.  Z  tych rozwiązań w latach 2018-2019 skorzystało
zaledwie 1% mężczyzn. 

Lewica  oraz Parlament  Europejski  proponują nietransferowalny urlop dla  ojców, który opłaca się
wszystkim: kobietom, ponieważ gwarantuje równość na rynku pracy; panom daje prawo do bycia z
dzieckiem bez konieczności specjalnych porozumień z pracodawcą i oczywiście dzieciom, które będą
mogły tworzyć więzi z obojgiem rodziców.

UNIA EUROPEJSKA

Strasburg.  Ursula  von  der  Leyen:  Wypłata  środków  jest  związana  z  spełnieniem  przez  Polskę
warunków

W Parlamencie  Europejskim trwa  debata  na temat  polskiego  Krajowego Planu  Odbudowy,  który
został zatwierdzony w ubiegłym tygodniu przez Komisję Europejską. - Aby wypłaty ruszyły,  Polska
musi zrealizować tzw. kamienie milowe - podała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
Są to m.in. likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Źródło: Polsat News

Embargo na rosyjski gaz będzie kosztować Europę miliardy euro

Komisja Europejska prognozuje, że gwałtowne odcięcie dostaw gazu może spowodować spadek PKB
w strefie euro sięgający 1,2-2,6 p.p. w 2022 roku i 0,5-1 p.p. w 2023 roku. Mowa więc o miliardach
euro.  Wzrośnie za to inflacja. Szczególnie mocny wpływ na ceny ma mieć w 2022 roku. Inflacja ma
wtedy być aż o 1 do 3 p.p. wyższa niż w scenariuszu bez embarga. Wpływ na inflację w 2023 roku
będzie nieznaczny. 

Źródło: Obserwator Gospodarczy

Timmermans chwali Polskę w PE. "Kto o tym wie? To jest nasza przyszłość"

"Kto na tej sali wie, że Polska jest dzisiaj największym producentem elektrycznych autobusów. Kto o
tym wie? To jest krok w stronę technologii, to jest nasza przyszłość" – powiedział we wtorek podczas
debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. 
 
Źródło: Dziennik

KRAJ

ZUS idzie na wojnę. Sprawa skończy się w prokuraturze

Jak  dowiedział  się  money.pl,  na  początku  czerwca  ZUS  złożył  do  prokuratury  zawiadomienie  o
popełnieniu przestępstwa przez Związkową Alternatywę. Powołuje się w nim na złamanie ustawy o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych, polegające na kierowaniu nielegalną akcją strajkową w Zakładzie
przez członków Związkowej Alternatywy. 
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Związek zawodowy na początku czerwca ogłosił ogólnopolski strajk. 

Źródło: Money.pl

Sądny dzień dla kredytobiorców. RPP zdecyduje, jak bardzo jeszcze wzrosną raty

Na środowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Jeśli je
podniesie,  będzie  to  już  dziewiąta  z  kolei  podwyżka.  Od  jesieni  minionego  roku  główna  stopa
referencyjna NBP z poziomu 0,1 proc.  wzrosła do 5,25 proc.  i  to najpewniej nie koniec.  Wraz ze
wzrostem stóp rosną także obciążenia finansowe zadłużonych w bankach Polaków. Jeśli sprawdzi się
najbardziej  prawdopodobny  scenariusz  wzrostu  głównej  stopy  referencyjnej  do  6  proc.,  rata
modelowego kredytu na 300 tys. zł i 25 lat wzrośnie o kolejnych 150 zł. 

Źródło: Businessinsider

Modelowa marża rafineryjna w Orlenie mocno w górę. "Odzwierciedla sytuację na rynku"

PKN Orlen poinformował, że w maju modelowa marża rafineryjna wzrosła do 24,3 dolara za baryłkę.
W kwietniu wynosiła 20,5 dolara, a jeszcze w lutym - 2,7 dolara. 

Źródło: TVN 24 BiS

Ceny paliwa szybują. Czy Obajtek wyciska nas jak cytryny? 

Cena benzyny "95" na  stacjach paliw w Polsce  coraz częściej  przebija  8  zł  za  litr,  a  powinniśmy
szykować  się  na  kolejne  podwyżki.  Kierowcy  w protestach  blokują  wjazdy  na  stacje.  Czy  paliwo
mogłoby być w Polsce tańsze? Zdaniem Dawida Czopka, zarządzającego Polaris FIZ, Orlen mógłby
zjechać z cenami o kilkadziesiąt  groszy,  ale bardziej  znaczący spadek jest  niemożliwy -  chyba, że
rządową regulacją cen rodem z Węgier. Rozumie jednak gniew kierowców. - Karma wraca - mówi
Czopek przypominając, że gdy ceny paliwa spadały, Orlen nie miał skrupułów, by przypisywać sobie
zasługi. 

Źródło: Gazeta.pl

Płock. Nożownik z Płocka to były pracownik PKN Orlen. Grozi mu dożywocie

Prokuratura zakończyła przesłuchanie nożownika z Płocka. To były pracownik Orlenu. Postawiono mu
zarzut usiłowania zabójstwa. Za taki czyn może grozić kara dożywotniego więzienia - poinformowała
prokuratura. Mężczyzna przed 5 rano przy bramie wjazdowej do PKN Orlen w Płocku zaatakował
pracownika ochrony.

Źródło: Polsat News
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Podkomisja Macierewicza brała pieniądze już po publikacji raportu. Nie wiadomo za co

Podkomisja  smoleńska,  mimo  iż  ogłosiła  swój  raport  w  kwietniu,  jeszcze  co  najmniej  do  maja
wydawała publiczne pieniądze. Chodzi o setki tysięcy złotych – ustalił  Onet. Ministerstwo Obrony
Narodowej  nie  odpowiada  na  pytania,  czy  komisja  nadal  pracuje  i  czym  zajmują  się  eksperci
Antoniego Macierewicza. 

Źródło: Onet.pl

Pani z poczty poskarżyła się ministrowi na drożyznę. Wylali ją z roboty 

Naczelniczka poczty z Pacanowa - będąc w pracy - pożaliła się ministrowi z PiS na drożyznę. A minister
pożalił się na nią - kobietę czeka dyscyplinarne zwolnienie z pracy. Członek rządu twierdzi, że była
wulgarna i nie ma sobie nic do zarzucenia. 

Źródło: Innpoland.pl

Sprzedaż węgla przez internet pełna patologii. Onet dotarł do pośrednika. "Mam bota, który kupi
wszystko w sklepie PGG 

600 zł — tyle za pomoc w zakupie tony węgla na stronie Polskiej Grupy Górniczej żądają działający w
całej Polsce "pośrednicy". Ci zapewniają, że po otrzymaniu takiej kwoty, od ręki kupią opał, na który
zwykli  Kowalscy  bezskutecznie  polują  czasem przez wiele  tygodni.  Pokazujemy kulisy  działalności
takich osób. Sytuacja na rynku węgla w całej Polsce robi się coraz gorsza. Za tonę opału na składach
trzeba  zapłacić  już  nawet  ponad  3  tys.  zł.  Polska  Grupa  Górnicza  problemem  nieuczciwych
pośredników nie zamierza się jednak zajmować 

Źródło: Onet.pl

Sondaż: Elektorat PiS bliżej Ziobry

Komisja  Europejska  znalazła  się  w  ogniu  krytyki  za  akceptację  polskiego  KPO.  A  unijne  warunki
podzieliły nasze społeczeństwo.  

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

Merkel broni porozumień mińskich. "Nie obwiniam się"

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel potępiła we wtorek rosyjską inwazję na Ukrainę. "To brutalny,
naruszający  prawo  międzynarodowe  atak,  dla  którego  nie  ma  żadnego  usprawiedliwienia"  -
powiedziała  w  rozmowie  z  dziennikarzem  tygodnika  "Spiegel"  Alexandrem  Osangiem  na  scenie
Berliner Ensemble. 

Źródło: Dziennika
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Przerażające sceny na stacji benzynowej w USA. W roli głównej 12-latek

W Hartford (stan Connecticut) 12-latek napadł na stację benzynową. Był przy tym uzbrojony, a broń
ukradł z sejfu ojca. Co więcej, użył jej, strzelając w sufit, aby przestraszyć pracownika. Do sieci trafiło
nagranie z napadu. 

Źródło: Onet.pl

Polska dozbraja Ukrainę. To będzie jeden z największych tego typu kontraktów

To ma być największy w ostatnim trzydziestoleciu zbrojeniowy kontrakt eksportowy. Chodzi o broń,
jaką Polska sprzeda Ukrainie. O szczegółach tej transakcji mówił we wtorek w Hucie Stalowa Wola
premier Mateusz Morawiecki. 

Źródło: Money.pl

Rosja zawiesza porozumienie z Japonią z 1998 roku

Rosyjski resort dyplomacji poinformował, że zawiesza umowę z Japonią o połowie ryb w okolicach
spornych  Południowych  Wysp  Kurylskich  -  donosi  Reuters.  Jak  dodaje  agencja,  rosyjskie  MSZ
uzasadniło swoją decyzję faktem, że Tokio nie dokonało płatności wymaganych na mocy umowy. 

Źródło: TVN 24 
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