
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Będą podwyżki trzynastej i czternastej emerytury. Tyle mogą dostać emeryci w 2023 i 2024 r.

Galopująca drożyzna będzie mieć wpływ na wysokość świadczeń dla emerytów. Oznacza to nie tylko
wyższą waloryzacje, ale tez dużo wyższe kwoty trzynastych i czternastych świadczeń - pisze dziennik
"Fakt". I wylicza, że w 2023 r. na konto seniorów może wpłynąć ponad 2800 zł ekstra, a w 2024 r –
3200 zł. 

Komentarz Lewicy:

Bieda zagląda w oczy polskim emerytom, którzy bardzo często muszą wybierać czy zapłacić czynsz,
czy rachunki za gaz, czy może leki na receptę. Tak być nie powinno!  Zapowiedzi rządu o marcowej
waloryzacji w 2023 r. albo o wyższej 13. lub 14. emeryturze, brzmią jak ponury żart. Emeryci muszą
mierzyć się z wyższymi cenami już teraz, a z nadchodzącą zimą będą się borykać z rosnącymi cenami
energii.

W 2022 r. minimalna emerytura to tylko 1217 zł na rękę. W ocenie Lewicy szalejąca inflacja zjadła już
marcową waloryzację oraz 13. i 14. emeryturę.

Dlatego  składamy projekt  ustawy  o  drugiej  waloryzacji  emerytur,  która  powinna mieć  miejsce  1
września 2022 r. i wynosić około 12 procent. W przypadku średniej emerytury będzie to oznaczać
około 300 zł podwyżki, a najniższe świadczenie wzrosłoby o około 180 zł.

Rząd  PiS  oszukał  emerytów mamiąc  ich  zapowiedziami  drugiej  waloryzacji,  że  świadczenia  będą
rosnąć tak, aby złagodzić skutki drożyzny. Okazało się, że były to puste obietnice. Wycofano się z
planów podwyższenia emerytów, nie zahamowano też galopującej inflacji.

Koszt drugiej waloryzacji to około 10 mld złotych, zdaniem Lewicy państwo ma dziś środki na ten cel.
Z jednej strony są to wyższe dochody budżetu z podatku VAT, z drugiej strony to znakomita kondycja
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który w zeszłym roku zanotował o ¼ wyższe dochody niż w 2020
r.
Te 300 złotych to niewiele dla budżetu państwa, ale to bardzo wiele lub czasami być albo nie być dla
niejednego emeryta. 

Projekt ustawy w tej sprawie został złożony 20 kwietnia 2022 r. 
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UNIA EUROPEJSKA

Unijny komisarz: Liczba Ukraińców wjeżdżających do UE wraca do poziomu sprzed wojny

"Liczba Ukraińców przekraczających granice krajów Unii Europejskiej powróciła do poziomu sprzed
inwazji  Rosji  na  ten  kraj"  –  poinformowała  w  poniedziałek  unijna  komisarz  ds.  migracji  Ylva
Johansson. 

Źródło: Dziennik

Drugi dzień spotkania ministrów spraw wewnętrznych UE. Wśród tematów zbrodnie wojenne oraz
ochrona uchodźców

We wtorek w Pradze spotkają się ministrowie sprawiedliwości państw Unii Europejskiej. Jest to drugi
dzień  nieformalnego  szczytu  poświęconego  wymiarowi  sprawiedliwości  i  bezpieczeństwu
wewnętrznemu. Wśród planowanych tematów rozmów znalazły się zbrodnie wojenne na Ukrainie
oraz kwestie prawnej ochrony uchodźców. 

Źródło: Polskie Radio 24

KRAJ

Wzrost cen w sklepach. Zakupy droższe o 18 proc. niż rok temu

W czerwcu w sklepach było drożej średnio o blisko 18 proc. w porównaniu do sytuacji rok temu -
wynika z najnowszego "Indeksu cen w sklepach detalicznych". Zdrożały wszystkie z 12 analizowanych
kategorii  produktów, a najbardziej produkty tłuszczowe, w tym masło i olej. Według GUS, inflacja
liczona w stosunku do wszystkich towarów i usług w czerwcu wyniosła 15,6 proc.

Źródło: Polsat News

Burza po wpisie radnej PiS. "Bo ja jestem elitą"

"Ja  jestem  elitą".  Takim  komentarzem  Małgorzata  Jacyna-Witt,  przewodnicząca  klubu  Prawa  i
Sprawiedliwości  w  sejmiku  województwa  zachodniopomorskiego,  opatrzyła  swoje  zdjęcia  z  pola
golfowego. "Jak tam chłopcy z Platformy Obywatelskiej? Haratacie w pospolitą gałę?" – dopytywała.
W sieci zawrzało. Po kilkunastu godzinach radna PiS postanowiła przeprosić.  

Źródło: Onet.pl

Eksperci: nowa ustawa reprograficzna będzie sprzeczna z przepisami UE

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do końca roku chce wprowadzić ustawę, która nie
tylko  zagwarantuje  twórcom  dopłaty  do  ubezpieczeń  społecznych,  ale  także  nałoży  opłatę
reprograficzną m.in. na komputery, tablety i czytniki e-booków. 
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Nowymi regulacjami nadal jednak nie będą objęci dziennikarze freelancerzy. . 

Źródło: Press

"SE": Limuzyna z Jarosławem Kaczyńskim mknęła na miesięcznicę smoleńską. O 40 km/h za szybko

Limuzyna z Jarosławem Kaczyńskim pędziła z prędkością 90 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało
ograniczenie  do  50  km/h  -  podaje  "Super  Express".  Dziennik  podkreśla,  że  prezes  Prawa  i
Sprawiedliwości spieszył się na miesięcznicę smoleńską. 

Źródło: Gazeta.pl

"Centrum dowodzenia Ziobrowej szajki" i "standardy rodem z Białorusi"

Europoseł PiS Patryk Jaki broni swojego ojca, który został oskarżony o mobbing przez pracowników
Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Opolu,  gdzie  Ireneusz  Jaki  jest  prezesem.  Były  wiceminister
sprawiedliwości  skontaktował  się  z  przygotowującą tekst  na  ten temat  dziennikarką  tvn24.pl  Igą
Dzieciuchowicz  i  zaprosił  ją  na  rozmowę  do  resortu  sprawiedliwości,  w  którym  nie  jest  już
zatrudniony. 

Źródło: TVN 24

Rząd szykuje się na ciężką zimę. Rozważa odejście od obliga giełdowego w gazie

Rząd planuje ograniczenie roli obliga giełdowego w przypadku gazu ziemnego oraz wydłużenie okresu
obowiązywania taryf ochronnych do końca 2027 r. Ministerstwo klimatu i środowiska argumentuje to
potrzebą  zwiększenia  bezpieczeństwa  gazowego.  Zmiany  mają  wejść  w  życie  jeszcze  przed
tegorocznym okresem grzewczym, który rozpoczyna się w październiku. 

Źródło: rp.pl

ZUS ogłasza porozumienie kończące spór zbiorowy

Zawarto  porozumienie  kończące  spór  zbiorowy  w  ZUS,  pracownicy  mają  otrzymać  podwyżki  z
wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. – ogłosił rzecznik Zakładu. 

Źródło: Businessinsider

Mocne podwyżki cen materiałów budowlanych. Dwucyfrowy wzrost w każdej grupie

Ceny materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu w czerwcu 2022 roku wzrosły średnio o 32
procent w ujęciu rocznym, po wzroście o 34 procent w maju - podały Polskie Składy Budowlane w
komunikacie. Najbardziej  podrożały izolacje termiczne - o aż 62,4 procent, a najmniej materiały z
kategorii  dekoracje - o 16,5 procent. Wszystkie kategorie materiałów zaliczyły dwucyfrowy wzrost
cen.

Źródło: TVN 24 BiS
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Drugie dno afery PCK: wpłaty na kampanię,  nielegalny druk materiałów wyborczych i milczenie
prokuratury

Przynajmniej trzykrotnie oskarżeni o okradanie kontenerów PCK wsparli  kampanię wyborczą Anny
Zalewskiej w 2015 r. Onet ma kopie tych przelewów, a także zeznanie jej asystenta, który ujawnił, że
wiedziała, kto jest jej "darczyńcą". Od 2017 r. prokuratura nie zrobiła jednak nic, by sprawę wyjaśnić. 

Źródło: Onet.pl

Szok gazowy w Niemczech mocno uderzyłby w Polskę. "Odczuje to ponad 20 branż"

Łącznie analitycy CA wyróżnili ponad 20 zagrożonych branż. Analiza wskazuje, że "szok gazowy" w
Niemczech u nas najbardziej uderzyłby w sektor produkcji metali, skutkując zmniejszeniem produkcji
o 7,9 proc. Spory byłby także spadek w górnictwie surowców nieenergetycznych - o 5,2 proc., czy w
branży  chemicznej  -  o  4,5  proc.  Spadek  o  3  proc.  odnotowałyby  branże:  działalność  usługowa
wspomagająca górnictwo oraz produkcja papieru i wyrobów z papieru. W pozostałych wyniósłby od 3
proc. do 1 proc. 

Źródło: Dziennik

ZAGRANICA

Wojna w Ukrainie. Zełenski wniósł do parlamentu projekt ustawy o specjalnym statusie Polaków

Opracowany z inicjatywy prezydenta Ukrainy projekt przewiduje m.in. możliwość legalnego pobytu
na  terytorium  Ukrainy  obywateli  Polski i  członków  ich  rodzin  przez  18  miesięcy,  licząc  od  dnia
przyjęcia  ustawy.  Polacy  otrzymają  też  prawo  do  pracy,  możliwość  wykonywania  działalności
gospodarczej,  nauki  w  placówkach  oświatowych,  korzystania  z  usług  medycznych  w  Ukrainie.
Przewidziano też pewne wypłaty socjalne.

Źródło: Polsat News

Putin podpisał  dekret  ws.  procedury  nadawania  obywatelstwa.  Ukraina  reaguje.  "Przymusowa
asymilacja"

Władimir Putin wydał dekret, który przyspiesza procedurę ubiegania się przez Ukraińców o rosyjskie
obywatelstwo. Ukraińskie MSZ ocenia ten krok jako dalszą "ingerencję w suwerenność i integralność
Ukrainy". "Obywatele Ukrainy nie potrzebują obywatelstwa Putina" - komentuje Dmytro Kułeba. 

Źródło: gazeta.pl

Czwarta dawka szczepionki przeciw Covid-19. WYNIKI BADAŃ z Izraela

Czwarta  dawka  szczepionki  przeciwko  COVID-19  spowodowała  72-procentową  redukcję  liczby
zgonów wśród najbardziej narażonych Izraelczyków, poinformował w niedzielę portal "The Times of
Israel", 
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cytując wyniki badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Tel Awiwie, Uniwersytet Ben Guriona i
izraelskie Ministerstwo Zdrowia. 

Źródło: Dziennik

Przemoc wobec kierowców, oszukiwanie policji. Tak Uber miał zdobywać pozycję na rynku

Oszustwa,  przemoc i  lobbing -  takimi  metodami firma Uber miała  dokonywać ekspansji  w wielu
miastach na świecie. Dokumenty w tej sprawie ujawnił brytyjski dziennik "The Guardian". 

Źródło: Money.pl

Pierwsze takie zdjęcie w historii. Najpotężniejszy teleskop świata już działa

W nocy z  poniedziałku na wtorek mogliśmy zobaczyć  pierwsze zdjęcie  wykonane przez  Teleskop
Jamesa  Webba,  który  ma  przynieść  prawdziwą  rewolucję  w  naszym  poznaniu  początków
wszechświata.  To  najostrzejszy  obraz  w  podczerwieni  pokazujący  odległe  galaktyki,  jaki  został
kiedykolwiek wykonany. 

Źródło: Onet.pl
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