
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Danina Sasina uderza w przyszłych emerytów. Topnieją twoje oszczędności z PPK

Już same plany wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków państwowych i prywatnych firm
wywołały  tąpnięcie  na  polskiej  giełdzie.  Wraz  z  giełdą  zaczęła  spadać  wartość  oszczędności
zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dziś wiele osób ma na nich mniej pieniędzy,
niż wpłaciło składek. 

Komentarz Lewicy:

Dzieje się dokładanie tak, jak zapowiadaliśmy - Pracownicze Plany Kapitałowe to projekt, na którym
na skorzystają głównie instytucje finansowe, ponieważ zarobią na prowizji od zarządzanego kapitału.
Jak  pokazały  wyniki  finansowe  OFE  w  trakcie  poprzedniego  kryzysu  zgromadzone  na  kontach
oszczędności mogą znacznie stracić na wartości. 

Bankster  Mateusz  Morawiecki  poprzez  Pracownicze  Plany  Kapitałowe  zapewnia  stałe  źródło
przychodów sektorowi finansowemu, a także obniża ich koszty pozyskania nowego klienta, ponieważ
to państwo poprzez tę ustawę stworzy im nowy rynek. Skala nowych przychodów spowoduje również
niższe koszty zarządzania pozyskanym kapitałem. 

W Polsce emerytury i renty są za niskie, ale państwo nie musi wynajmować pośredników do zakupu
własnych obligacji lub akcji spółek skarbu państwa, aby powiększać kapitał gromadzony na poczet
przyszłych emerytur. 

Lewica mówi jasno potrzebna jest powszechna emerytura minimalna na poziomie 1600 zł! 

Psim obowiązkiem rządu jest zadbać o obecnych i przyszłych emerytów. W ubiegłym roku ponad 300
tys.  osób pobierało  świadczenie  poniżej  emerytury  minimalnej.  13.  czy  14.  emerytura  naprawdę
niczego nie zmienia w sytuacji osób, które całe życie ciężko pracowały, a dziś dostają 200 czy 300 zł
emerytury tylko dlatego, że były zatrudnione na umowach śmieciowych. To jest prawdziwy skandal,
że w rozwiniętym państwie w środku Europy partyjni nominaci bez żadnych kompetencji dostają po
kilka milionów złotych rocznie, a prawie pół miliona obywateli dostaje głodową emeryturę.  

Wyszliśmy też z ważną inicjatywą emerytur stażowych. Będą one wypłacane po 35 latach pracy i
osiągnięciu wieku 55 lat dla kobiet oraz po 40 latach pracy i osiągnięciu wieku 60 lat dla mężczyzn.
Emerytury stażowe doprowadzą do tego, że wiele osób, szczególnie wykonujących trudne zawody
fizyczne,  będzie  miało  gwarancję  przejścia  w  odpowiednim  czasie  na  wypracowaną,  na  godnie
zarobioną emeryturę. 
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Również pomysłem Lewicy jest emerytura wdowia. Obecnie w małżeństwie emerytów, gdy umiera
mąż, kobieta ma prawo do wyboru - albo zachowuje swoją emeryturę, albo z niej rezygnuje i bierze
rentę rodzinną - 85% emerytury męża. Proponujemy, żeby można było wybrać tę opcję, która daje
większy przychód: wdowa może albo zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać dodatek 25%
renty po mężu, albo wybrać rentę po mężu i dodać 25% swojej emerytury.

To realne wsparcie nawet dla 1,5 miliona osób w całej Polsce, w większości kobiet, które po stracie
współmałżonka nie są w stanie samodzielnie  utrzymać domu, zapłacić  za  leki.  Szczególnie,  że  to
osoby  z  najniższymi  emeryturami  to  głównie  kobiety  -  ich  emerytury  są  nawet  40%  niższe  niż
emerytury mężczyzn!

UNIA EUROPEJSKA

Unia potrąciła nam kolejne pieniądze. Chodzi o ponad 30 mln euro

Komisja Europejska potrąciła Polsce szóstą transzę kar za brak wykonania orzeczenia TSUE z lipca
zeszłego roku - informuje RMF FM. Tym razem chodzi o 33 mln euro. 

Źródło: Money.pl

Puda: Na realizację Baltic Pipe udało się wykorzystać 266 mln euro ze środków UE

Na  realizację  Baltic  Pipe  udało  się  wykorzystać  266  mln  euro  ze  środków  Unii  Europejskiej  -
powiedział we wtorek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. 

Źródło: Forsal

Spór o praworządność może skończyć się falą zwolnień. Oferenci PKP PLK czekają w napięciu

Trwa spór między Komisją Europejską a polskim rządem o odmrożenie wypłat pieniędzy w ramach
Krajowego Planu Odbudowy.  Gra  toczy  się  setki  miliardów złotych,  a  do tego nie  idzie  po myśli
Zjednoczonej  Prawicy.  -  Nie możemy i  nie  wypłacimy żadnych pieniędzy  -  oświadczyła niedawno
Ursula von der Leyen, szefowa KE. To fatalny sygnał dla branży budowlanej, zwłaszcza firm, które
czekają na podpisanie umowy z PKP PLK - informuje "Rzeczpospolita". 

Źródło: Money.pl

KRAJ

Ile  zapłacimy  za  gaz  z  Baltic  Pipe?  Ekspert:  Nie  wiadomo.  Obawiam  się,  że  podpisaliśmy
niekorzystną umowę

Ile  Polska  będzie  płacić  za  gaz  przesyłany  rurociągiem  Baltic  Pipe,  którego  oficjalne  otwarcie
wyznaczono na wtorek? -  Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ani cena rosyjskiego gazu nie jest
znana, ani tym bardziej cena gazu norweskiego - wyjaśnił w rozmowie z Gazeta.pl Dominik Brodacki z 
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think  tanku Polityka  Insight.  -  Obawiam się,  że  umowę na dostawę gazu podpisaliśmy w bardzo
niekorzystnych warunkach - stwierdza Dawid Czopek z Polaris FIZ. 

Źródło: Gazeta.pl

Dni  Morawieckiego  policzone?  Jest  kandydatka  na  premiera.  W  piątek  głosowanie  

Koniec  tygodnia  ma  przynieść  rozstrzygnięcie  wojny  w  rządzie  między  premierem  Mateuszem
Morawieckim  a  wicepremierem  Jackiem  Sasinem.  Podczas  piątkowego  posiedzenia  Komitetu
Politycznego PiS  ma dojść  do głosowania czy Morawiecki  pozostanie premierem czy też szefową
rządu zostanie Elżbieta Witek – dowiedział się dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski.  

Źródło: Radio Zet

News RMF FM: Michał Dworczyk wkrótce odejdzie z rządu

Michał  Dworczyk  pożegna się  wkrótce z  rządem – ustalił  nieoficjalnie  dziennikarz  RMF FM Roch
Kowalski. O odejściu szefa kancelarii premiera mówi się coraz głośniej w kontekście żądań wymiany
samego szefa  rządu.  Ten ruch miałby  wzmocnić  Mateusza  Morawieckiego przed rozstrzygającym
starciem z partyjnymi przeciwnikami. Dworczyk ma sam podać się do dymisji przy okazji najbliższych
zmian w składzie Rady Ministrów, choć nadal nie wiadomo, jak głębokie one będą. 

Źródło: RMF FM

Płock. Wybuch w zakładzie PKN Orlen. Dwie osoby nie żyją

Dwóch pracowników zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku zginęło w wyniku zapłonu pieca
instalacji - przekazała spółka w wydanym komunikacie. Na miejscu pracuje prokurator, rodziny ofiar
zostały objęte pomocą psychologiczną.

Źródło: Polsat News

Człowiek z zarzutami korupcyjnymi zarządza publicznymi miliardami

Przemysław  Ligenza,  prezes  zarządu  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki
Wodnej,  czyli  państwowej  instytucji,  zarządzającej  miliardami  złotych  na  walkę  ze  smogiem  i
zanieczyszczaniem rzek, jest podejrzany o korupcję. Według prokuratury i  CBA mężczyzna miał  w
2016 r. dostać posadę w prywatnej firmie, w zamian za obietnicę załatwienia umorzenia 50 mln zł
kary, nałożonej na tę firmę. 

Źródło: wp.pl

Smutne wnioski z kontroli NIK. Pod lupą resort Sasina

Kierowana przez Mariana Banasia Najwyższa  Izba Kontroli  wzięła  pod lupę rządowy program dla
górnictwa węgla kamiennego. W tym celu NIK skontrolował m.in. działania kierowanego przez Jacka
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Sasina Ministerstwa Aktywów Państwowych. Program został przygotowany nierzetelnie, a ponadto
jego główny cel nie został dotychczas osiągnięty — wynika z najnowszego raportu NIK. 

Źródło: Businessinsider

Rekordowy kurs dolara. Po raz pierwszy przebił barierę 5 zł

We wtorek późnym popołudniem cena dolara przekroczyła barierę 5 zł. To pierwsza taka sytuacja w
historii.

Źródło: Polsat News

MAP: od stycznia do lipca wyeksportowano 1,05 mln ton węgla energetycznego

Od stycznia do lipca 2022 r. za granice, zarówno do krajów UE jak i poza Unię, trafiło 1,05 mln węgla
energetycznego  -  poinformował  wiceminister  aktywów  Piotr  Pyzik.  Jak  zaznaczył,  węgiel
eksportowały spółki państwowe i prywatne. 

Źródło: Bankier.pl

Tego fragmentu nie powinno być w podręczniku do religii. Ale jest. I może skrzywdzić wiele osób

"Jeżeli  (człowiek, przyp.  red.) nie akceptuje swojej  płci,  doświadcza wielu trudności  psychicznych.
Niektórzy  zaczynają  wówczas  żyć  marzeniami".  Oto  religijna  "definicja"  transpłciowości,  braku
akceptacji  swojej  metrykalnej  płci.  Kolejna  "perła  naukowa",  pokładająca  przyczyny  wszystkich
problemów człowieka w iluzji. I sugerująca jedyne możliwe rozwiązanie: skierowanie się ku źródłu,
Bogu. 

Źródło: Gazeta.pl

Musieli dorzucić 50 milionów, by dokończyć budowę dróg. "Koszt kilometra wzrósł o 100 procent"

Dodatkowe  50  mln  złotych  dorzucili  radni  sejmiku  w  Kujawsko-Pomorskiem  na  dokończenie
inwestycji  drogowych.  Jak  mówią,  byli  postawieni  pod  ścianą.  -  Firmy  groziły  zejściem  z  placów
budowy - mówią samorządowcy. 

Źródło: TOK FM

Skąd minister miał kwity na Giertycha?

Władze  adwokatury  badają  sprawę  zachowania  Pawła  Jabłońskiego,  adwokata  i  wiceszefa  MSZ.
Powód: udział Jabłońskiego w nielegalnych działaniach przeciwko mec. Romanowi Giertychowi. 

Źródło: GW
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Podlasie. Leśnicy otrzymali karabinki Grot. "Przekazanie broni rodzi coraz więcej wątpliwości"

Leśnicy z Podlasia otrzymali ponad 50 sztuk karabinków Grot. - Życzę wszystkim, aby otrzymana dziś
broń nigdy nie musiała być użyta -  jedynie na szkoleniach -  mówił  Dyrektor Regionalnej  Dyrekcji
Lasów  Państwowych  w  Białymstoku,  Andrzej  Józef  Nowak.  Z  kolei  organizacje  ekologiczne
zastanawiają się, w jakim celu leśnicy będą używać broni automatycznej. Karabinki Grot używane są
m.in. podczas trwającej wojny w Ukrainie. 

Źródło: Gazeta.pl

Ziobro chce zmian. Proponuje gigantyczne kary dla firm

Aż do 30 mln zł wzrośnie kara, jaką będzie można wymierzyć firmie. Do tego bez szukania winnego i
bez decyzji sądu w jego sprawie - pisze "Gazeta Wyborcza". 

Źródło: Money.pl

ZAGRANICA

Kiedy do Polski dotrą pierwsze transporty z ukraińskim węglem?

Pierwsze transporty z węglem ukraińskim powinny dotrzeć do Polskie w ciągu tygodnia - oświadczył
we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Zaznaczył, że według deklaracji, jeśli "sytuacja energetyczna
pozwoli na to Ukrainie kolejne wolumeny będą uwalniane do eksportu do Polski".  

Źródło: Forsal

Gazprom kontra Naftohaz. "Szykujmy się na poważniejszą eskalację energetyczną ze strony Rosji"

Gazprom odrzuca roszczenia ukraińskiej firmy energetycznej Naftohaz w postępowaniu arbitrażowym
dotyczącym opłat za tranzyt rosyjskiego gazu. Koncern, kontrolowany przez Kreml, zagroził, że spółka
może zostać wpisana na listę sankcyjną.  W ocenie dr.  Szymona Kardasia,  głównego specjalisty w
zespole rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich, to oznaczałoby "wstrzymanie tranzytu rosyjskiego
gazu przez Ukrainę". 

Źródło: TVN 24 BiS

Silne eksplozje obok Nord Stream 1 i 2. To prawdopodobnie sabotaż

Wycieki gazu z rurociągów Nord Stream 1 oraz 2 badane są jako celowe ataki. Sejsmolog Björn Lund
potwierdził,  że  pod  powierzchnią  Bałtyku  doszło  do  dwóch  silnych  eksplozji  -  podały  szwedzkie
media.  Duńskie  wojsko  opublikowało  zdjęcia  lotnicze  znad  miejsc,  gdzie  doszło  do  wycieków,  a
niemieckie służby sprawdzają, czy do sabotażu użyto łodzi podwodnych.

Źródło: Polsat News
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Pełna nadwyżka ropy ma popłynąć z Polski do Niemiec. Nasz rząd stawia warunek

Polska jest gotowa na współpracę z Niemcami w kontekście przesyłu ropy pod warunkiem, że nie
będzie w tym brał udział żaden rosyjski kapitał. Nasi zachodni sąsiedzi mogą liczyć wówczas na pełną
nadwyżkę  pomiędzy  potrzebami  krajowych  rafinerii  a  możliwościami  technicznymi  naszej
infrastruktury.  

Źródło: Businessinsider

Gaz z Rosji nam niepotrzebny. Europa przygotowana na zimę bez interesów z Putinem

Europie nie powinno tej zimy zabraknąć gazu do produkcji energii i zrównoważenia dostaw z Rosji -
ocenia Bloomberg New Energy Finance, firma doradcza w dziedzinie energetyki. Z opublikowanego
we wtorek przez BNEF raportu wynika, że Stary Kontynent był w stanie znaleźć wystarczającą ilość
błękitnego paliwa z innych źródeł. 

Źródło: Money.pl
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