
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Lewica nigdy nie zgodzi się na podniesienie wieku emerytalnego!

Lewica  nigdy  nie  zgodzi  się  na  podniesienie  wieku  emerytalnego!  W  związku  ze  starzeniem  się
społeczeństwa dobrze byłoby przemyśleć system emerytalny i wprowadzić system zdefiniowanego
świadczenia. Oznacza to, że do rozmowy o systemie emerytalnym powraca myślenie w kategoriach
solidarności społecznej.

Proponujemy wprowadzenie minimalnych emerytur na poziomie 1600 zł, bez względu na płeć. PiS
konsekwentnie  głosuje  w  Sejmie  przeciwko  temu  pomysłowi,  tak  też  stało  się  wczoraj.  

Lewica swój pomysł podwyżek dla seniorów będzie ponawiać, czy to w formie projektu ustawy, który
złożyliśmy na początku 2020 r., czy też formie poprawek.

Projekt  Lewicy  zakłada  wprowadzenie  emerytury  minimalnej  oraz  podniesienie  najniższego
świadczenia emerytalnego i  rentowego do wysokości  1600 złotych oraz najniższej  renty dla osób
częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 1200 złotych. 2 mln ludzi otrzyma świadczenie lub
podwyżkę emerytury, w tym bezprecedensowe zrównanie najniższej emerytury kobiety i mężczyzny.

Wprowadza  również  pojęcie  emerytury  maksymalnej  w  wysokości  równej  sześciokrotności
wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę. W pakiecie zmian
znajduje się również likwidacja limitu 30-krotności składek na ZUS, jako integralna część zmian w
systemie emerytalnym.

W 2020 r. złożyliśmy projekt ustawy ws. emerytury stażowej. 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.

W maju 2022 r. do Sejmu trafił nasz projekt ustawy o „Rencie Wdowiej”, ale marszałek Elżbieta Witek
od  tego  czasu  trzyma go  w sejmowej  zamrażarce.  Dlatego  też  będziemy go  zgłaszać  w formule
obywatelskiego projektu ustawy. 

Lewica oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponują, aby pozostała przy życiu
osoba może zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym
małżonku  lub pobierać  rentę  rodzinną  po zmarłym małżonku  i  50  procent  swojego  świadczenia.

Lewica
ul. Złota 9/4, 
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

1

Czwartek, 30 lipca 2020 nr 137/2020

BRIEF LEWICA Piątek, 13 stycznia 2023 nr 9/2023

BRIEF LEWICA



Obecnie  renta  rodzinna  w przypadku,  gdy  umrze  jeden  ze  współmałżonków,  to  jest  85  procent
wyższego świadczenia. Obywatelski projekt ustawy przewiduje również, że prawo do renty wdowiej
będą mieli wszyscy uprawnieni do świadczeń, nie tylko ubezpieczeni w ZUS, ale także w KRUS oraz
emeryci mundurowi. Swoimi zapisami obejmuje również osoby, które zostały wdową lub wdowcem
nawet kilka lat temu. 

W  KPO  rząd  zobowiązał  się  do  promowania  pracy  po  przekroczeniu  ustawowego  wieku
emerytalnego, a nie do jego podniesienia. 
 
UNIA EUROPEJSKA

Eurobarometr. Europejczycy się martwią. Skandynawia w lepszych nastrojach

Prawie połowa Europejczyków twierdzi, że z powodu narastania licznych kryzysów ich poziom życia
już się obniżył. 

Źródło: rp.pl

Co zostało z "cudu na Orlenie"? Komisja Europejska opublikowała najnowsze dane

Od początku stycznia ceny paliw na stacjach pozostają stabilne - benzyna i diesel są tańsze średnio o
1  grosz  na  litrze.  Tymczasem  PKN  Orlen  dalej  obniża  ceny  w  hurcie.  Najświeższe  dane  Komisji
Europejskiej pokazują, jak polskie średnie ceny paliw na stacjach wypadają na tle innych państw Unii
Europejskiej. 
 
Źródło: Money.pl

W Szwecji odkryto największe w Europie złoża metali rzadkich. Czy UE uniezależni się od Chin?

W położonej na północy Szwecji Kirunie odkryliśmy największe w Europie złoża metali ziem rzadkich,
koniecznych  do  wytwarzania  baterii,  silników  elektrycznych  oraz  turbin  wiatrowych  -  ogłosił  w
czwartek szwedzki państwowy koncern wydobywczy LKAB. 
 
Źródło: Forsal

KRAJ

Polska importuje setki tysięcy ton odpadów. Najwięcej jest z Niemiec

W 2021  r.  do  Polski  przyjechało  niemal  600  tys.  ton  odpadów,  przede  wszystkim z  terenu  Unii
Europejskiej. Nie jest to rekordowa ilość, bo choćby rok wcześniej zaimportowanych odpadów miało
być o 200 tys. ton więcej. Najwięcej śmieci od lat eksportują do nas Niemcy.

Źródło: Interia.pl
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Kondycja  finansowa  Kościoła  zaczyna  się  chwiać.  Żądania  500  zł  w  kopercie  to  chwytanie  się
brzytwy

Ile dać księdzu po kolędzie – to temat, który rozgrzewa Polaków. Jedni księża żądają 500 zł, inni nie
oczekują prezentów, gdy przychodzą w gości. Faktem jest, że i tak liczą na pieniądze, bo kondycja
materialna coraz większej liczby parafii jest kiepska. I nie widać, by coś miało się u nich poprawić.
Kościół uważany za finansową potęgę zaczyna się chwiać w podstawach. 

Źródło: Innpoland.pl

Fiasko elektryka Lotosu, zmarnowany milion dolarów. Ujawniamy kulisy

Ponad milion dolarów wydała  Grupa Lotos  S.A.  na  swój  projekt  samochodu elektrycznego,  który
zakończył  się  fiaskiem  -  dowiedzieli  się  reporterzy  RMF  FM.  Z  naszych  ustaleń  wynika,  że
postępowanie zapoczątkowane jesienią 2016 roku przez ówczesnego wiceprezesa koncernu Marcina
Jastrzębskiego,  które  miało  wyłonić  wykonawcę  projektu  samochodu  osobowego  z  napędem
elektrycznym, budzi wiele wątpliwości. Miał to być projekt alternatywny wobec szykowanego przez
inne państwowe spółki, pod patronatem rządu, samochodu Izera. 

Źródło: RMF FM

Ceny prądu w Polsce jak podróż z nieba do piekła. Ile zapłacimy w 2024 roku?

grudniu mieliśmy jedne z najniższych cen prądu w Europie. Teraz mamy jedne z najwyższych. O czym
mówią takie wahania i ile za nie zapłacimy? Jak bardzo prąd potaniał dzięki fotowoltaice? 

Źródło: Wyborcza.pl

Giną żubry, rysie i wilki. "Trzeba przerwać zmowę milczenia"

Zdjęcie  martwego  żubra  z  Pomorza  Zachodniego  obiegło  sieć.  Zwierzę  zostało  zastrzelone.
Przyrodnicy  alarmują,  że  problem  zabijania  chronionych  gatunków  jest  poważny.  -  Ofiarami
kłusowników padają rysie i żubry. Jednak najczęściej zabijane są wilki. Skala może być naprawdę duża
- przekonuje Stefan Jakimiuk z WWF. Kto kłusuje? - Często myśliwi - słyszymy od obrońców przyrody.

Źródło: Interia.pl

Dla pupila Kaczyńskiego naruszono procedury? Kulisy niezwykłych zaręczyn w kopalni

Jak  nieoficjalnie  ustalił  Onet,  pod  koniec  2022  r.  Michał  Moskal,  jeden  z  najbliższych
współpracowników  Jarosława  Kaczyńskiego,  zaręczył  się  w  kopalni  Bogdanka  na  Lubelszczyźnie,
prawie  1000  m  pod  ziemią.  Według  naszych  rozmówców  w  trakcie  uroczystości  naruszono
obowiązujące tam procedury bezpieczeństwa. Stało się to na tydzień przed tragicznym wypadkiem, w
którym zginął 36-letni górnik.

Źródło: Onet.pl
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Jak w szczycie pandemii, a może jeszcze gorzej - ratownik medyczny o sytuacji w szpitalach

Od kilku dni jest horror. Z jednym pacjentem jeździmy od szpitala do szpitala. Skończyły się miejsca
na SOR-ach i oddziałach szpitalnych. Jeśli szczyt grypy ma dopiero nadejść, to biada nam" - alarmował
nas  wieczorem 11  stycznia  jeden z  ratowników medycznych w stolicy.  Od  24  godzin  próbujemy
sprawdzić, jak sytuacja wygląda w Warszawie i generalnie w Polsce. Trudno o optymistyczne wieści.  

Źródło: Gazeta.pl

Kumoch: odchodzę z Kancelarii Prezydenta. Zastąpi go Marcin Przydacz

Jakub Kumoch poinformował w czwartek o tym, że odchodzi z Kancelarii  Prezydenta. "Wspieranie
Rzeczypospolitej w pierwszych miesiącach wojny i udział w kształtowaniu relacji polsko-ukraińskich
był dla mnie zaszczytem. Niestety sytuacja rodzinna i permanentna rozłąka z najbliższymi, okazały się
dla mnie i  moich dzieci  sprawą nie do przezwyciężenia" -  przekazał w oświadczeniu. Kilka godzin
później  kancelaria  poinformowała,  że  Kumocha  zastąpi  Marcin  Przydacz,  który  jest  obecnie
podsekretarzem stanu w MSZ. 

Źródło: TVN 24

Rafako leci w dół. Wielkie kontrakty, ambicje i polityka

Rafako  stoi  nad  przepaścią  po  tym,  jak  Tauron  zażądał  od  spółki  kar  i  odszkodowań  w  łącznej
wysokości 1,3 mld zł za błędy projektowe i opóźnienia przy budowie bloku węglowego w Elektrowni
Jaworzno. Spółka od lat żywi się zleceniami od spółek Skarbu Państwa, a w ostatnich latach mogła
liczyć na parasol ochronny ze strony kluczowych polityków w rządzie PiS. Tym razem jednak Tauron
poszedł na noże, co może oznaczać koniec raciborskiej spółki. Wyjaśniamy, jak do tego doszło.  

Źródło: Businessinsider

PiS zbiera haracz od szefów państwowych spółek. Partia ma już blisko 1,3 mln zł na kampanię

Partia Jarosława Kaczyńskiego kontynuuje zbiórkę haraczu od nominowanych przez siebie członków
władz państwowych spółek. Tylko od świąt Bożego Narodzenia partyjny fundusz spuchł o kilkaset
tysięcy, które na konto PiS wpłacili  menedżerowie m.in. KGHM, Grupy Azoty, PZU i Enei. Z takich
wpłat partia zebrała dotychczas już blisko 1,3 mln zł. 

Źródło: Onet.pl

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Przy granicy odnaleziono ciało jednej osoby. Poszukiwane są
kolejne dwa

włoki jednej osoby odnalazła policja w czwartek (12 stycznia) po południu w okolicach podlaskiej
Czerlonki (powiat hajnowski) - przy granicy polsko-białoruskiej. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że
poszukiwane są kolejne dwa ciała. To najprawdopodobniej uchodźcy. 

Źródło: Gazeta.pl
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PGNiG wprowadza maksymalną cenę gazu dla ciepłowni. Ale jest warunek

PGNiG Obrót Detaliczny wprowadza maksymalną cenę za gaz dla wytwórców ciepła w wysokości 400
złotych za megawatogodzinę (MWh).  Ciepłownie,  które chcą skorzystać z  oferty,  muszą podpisać
porozumienie.  Według Grupy  Orlen rozwiązanie  "pozwoli  zmniejszyć  rachunki  za  ogrzewanie  dla
odbiorców końcowych". 

Źródło: TVN 24 BiS

Rząd chce chronić klientów telekomów, ale i mieć dostęp do ich komunikatorów

Nadchodzą korzystne dla klientów zmiany: operatorzy zwrócą niewykorzystane pieniądze za prepaid,
ograniczą stawki za usługi doliczane do rachunku, a rozwiązanie umowy będzie tańsze. 

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

Mocny spadek inflacji w USA. Staniała benzyna

Ceny  w  USA spadły  w  grudniu  o  średnio  0,1  proc.  w  porównaniu  z  listopadem  —podało  Biuro
Statystyk Rynku Pracy. Wskaźnik inflacji obniżył się dzięki temu z 7,1 do 6,5 proc. rok do roku. To
głównie zasługa taniejącej benzyny oraz samochodów używanych. 

Źródło: Businessinsider

Niemieccy żołnierze przyjadą do Polski. Jest zgoda prezydenta

Jest  zgoda polskich władz na stacjonowanie w naszym kraju żołnierzy  Bundeswehry;  odpowiedni
dokument w tej sprawie podpisał prezydent Andrzej Duda — podaje w czwartek IAR. Mundurowi z
Niemiec, którzy mają obsługiwać wyrzutnie Patriot, mają dotrzeć do Polski po weekendzie. 

Źródło: Onet.pl

To już było w III Rzeszy. W Rosji rośnie drugie wojsko i narasta walka pod dywanem

W  Rosji  rosną  drugie  siły  zbrojne,  obok  tych  normalnych.  To  Grupa  Wagnera  sterowana  przez
"kucharza Putina", Jewgienija Prigożyna. Nie jest to jednak wyzwanie dla prezydenta, a raczej dla
wojskowych,  żeby  sobie  za  wiele  nie  myśleli.  Rosyjskie  przywództwo  tkwi  w  zaklętym  cyklu
wewnętrznych walk, które zwiększają szanse Ukrainy. 

Źródło: gazeta.pl

Putin puka bocznymi drzwiami. Turcja jest gotowa go wpuścić, dostarczając rosyjski gaz Europie

Turcja  nie  rezygnuje  z  ambitnych  planów  utworzenia  hubu  gazowego,  który  mógłby  dostarczać
surowiec Europie.  Jednocześnie Ankara nie ukrywa, że "w pakiecie" znajdzie się gaz z Rosji.  -  To
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myślenie  życzeniowe.  Europa  zalana  jest  LNG.  Na  rynku  nie  ma  miejsca  dla  Rosji  -  twierdzi  dr
Przemysław Zaleski, ekspert Fundacji Pułaskiego. 

Źródło: Money.pl

Specjalny  prokurator  przeprowadzi  śledztwo  w  sprawie  tajnych  dokumentów  znalezionych  u
Bidena

Prokurator generalny Merrick Garland oznajmił  w czwartek, że powołał  specjalnego niezależnego
prokuratora do przeprowadzenia śledztwa w sprawie niejawnych dokumentów znalezionych w biurze
i domu prezydenta USA Joe Bidena. Ma on ustalić, czy Biden złamał prawo. 

Źródło: Forsal
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