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Inflacja znowu mocno w górę. W maju ceny rosły najszybciej od 24 lat
W maju inflacja konsumencka w Polsce przyśpieszyła do 13,9 proc. z 12,4 proc. w kwietniu – podał
we wtorek Główny Urząd Statystyczny we wstępnym odczycie. Wzrost inflacji napędzają rosnące
ceny żywności, energii i paliw. Według szacunków ekonomistów przyśpieszyła jednak także inflacja
bazowa, na którą Rada Polityki Pieniężnej ma większy wpływ.
Komentarz Lewicy:
Prawie 14 procent inflacji to wyraz nieodpowiedzialności i braku kontroli nad gospodarką przez rząd
PiS. Obecny gabinet zawiódł również w sprawie kontroli nad finansami publicznymi. Przez złe rządy
Prawa i Sprawiedliwości nasz kraj zachorował na raka inflacji, który zżera pensje czy emerytury Polek i
Polaków, nie daje szansy na rozwijanie biznesów. Oznacza to pustki w portfelach i pogorszenie
poziomu życia milionów osób.
To najwyższe od 24 lat inflacja. PiS przez swoje partactwo w rządzie, przez wielomiesięczny brak
Ministra Finansów, przez złego i nieudolnego prezesa NBP doprowadziło do tego, że portfele Polek i
Polaków pustoszeją w niesamowitym tempie. Nie widać też ze strony rządu recepty na wysoką
inflację.
Mówienie przez Mateusza Morawieckiego, że rząd nie ma wpływu na inflację jest zwykłym
kłamstwem. Premierze Morawiecki państwo ma wpływ na inflację i doskonale o tym wiecie. Błędy
jakie zostały popełnione, np. jeżeli chodzi o energetykę, wzrost cen energii to są zaniechania z
ostatnich 7 lat, za które wprost odpowiada polski rząd.
Inflacja rośnie. Złoty tanieje. Polska płaci coraz więcej za rządy PiS! Płaci każdy z nas. Płaci coraz
więcej i więcej, a już wiemy, że to nie koniec podwyżek. Ceny będą jeszcze długo rosły. Zaklęcia
polityków PiS nic tu nie dadzą.
Jeżdżąc rządowymi limuzynami, chowając się za kordonem ochroniarzy, siedząc w drogich
restauracjach może tego nie widać, ale warto czasem iść na bazarek, czy do pobliskiego sklepu
osiedlowego, by zobaczyć z czym mierzą się Polki i Polacy. Apelujemy do polityków PiS, żeby osobiście
zrobili zakupy i zobaczyli, ile Polacy przez ich politykę muszą każdego dnia wydawać na podstawowe
produkty.
Wysoka inflacja oznacza, iż za te same pieniądze możesz kupić coraz mniej. Te 14 procent to dla Polek
i Polaków to realnie 20 a nawet 30 procent droższe towary. Każdego dnia idąc do sklepu, kupując
chleb, masło oraz wędlinę lub ser to wie o ile płaci więcej. Każdy kto spłaca kredyt, to wie o ile musi
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zapłacić więcej. Każdy kto płacić za czynsz oraz mieszkanie, wie o ile musi każdego miesiąca zapłacić
więcej.
Rząd przyjmując ustawę budżetową zapisał w niej inflację w 2022 r. na poziomie 3,3 procent.
Wskaźnik ten już dawno został przekroczony i nie ma szansy, aby w kolejnych miesiącach polska
gospodarka się do niego zbliżyła. Oznacza to, że najważniejsza ustawa dotycząca finansów
publicznych opiera się na nieprawdziwych założeniach, to nie jest zdrowa sytuacja dla gospodarki.
Mówimy jasno: pokażcie prawdę o finansach publicznych i stanie polskiej gospodarki. W ustawie
budżetowej powinny być zapisane prawdziwe dane. Dzisiaj to budżet państwa zarabia na inflacji, a
tracą obywatele. Nie wiadomo, jak rząd wydaje pieniądze, są one wyprowadzane poza budżet
państwa, co uniemożliwia ich kontrolę. W ustawie budżetowej powinny być zapisane rzeczywiste
dane.
Polskę trzeba uzdrowić z tego raka inflacji, nasz kraj musi trafić do onkologa, a nie do felczera.
Pierwszy krok, który należy uczyć to nowelizacja ustawy budżetowej. Dość z kłamstwem i
ściemnianiem.
Dług publiczny będący poza kontrolą parlamentu mocno rośnie od początku pandemii. Na koniec
2021 r. spuchł do 260 mld zł z 55 mld zł dwa lata wcześniej. NIK w tej sprawie przygotował 400stronicowy, profesjonalny raport. Rząd stosuje podwójne standardy w liczeniu zadłużenia, ale to Polki
i Polacy będą ponosić koszty zadłużenia i powinni znać prawdziwy stan finansów publicznych, a nie
być adresatem opowieści rodem z mchu i paproci. Prawdziwe dane o zadłużeniu Polski rząd wysyła
do UE, a różnice idą w miliardy złotych.
Finanse publiczne powinny być pod kontrolą parlamentu, obecna praktyka rządu znacząco utrudnia
posłom i posłankom monitorowanie wydatków państwa. Lewica domaga się uporządkowania
finansów publicznych, aby wydatki przestały być ukrywane i znów były pod kontrolą parlamentu.
Zdrowa gospodarka wymaga stabilności prawa oraz przejrzystych finansów publicznych, aby móc
planować np. inwestycje w dłuższym przedziale czasu.

Bezpieczna Rodzina – antyinflacyjny pakiet Lewicy
12 procent podwyżki dla emerytów i rencistów. Druga waloryzacja wysokości świadczeń we
wrześniu 2022 r.
W 2022 r. minimalna emerytura to tylko 1217 zł na rękę. W ocenie Lewicy szalejąca inflacja zjadła już
marcową waloryzację oraz 13. emeryturę. Potrzebna jest druga waloryzacja rent i 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.
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. Projekt ustawy w tej sprawie został złożony 20 kwietnia 2022 r.
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Obniżenie rat kredytów hipotecznych do poziomu z 1 grudnia 2019 r.
Przy każdej podwyżce stóp procentowych stawka WIBOR rośnie. Banki przerzucają całe ryzyko na
kredytobiorców. To dla nich czysty zysk - nie podnoszą oprocentowania lokat i kont
oszczędnościowych, a dostają coraz więcej pieniędzy za kredyty. Lewica proponuje zamrozić
oprocentowanie kredytów ze zmienną stopą oprocentowania na poziomie z 1 grudnia 2019 r., czyli
do momentu, gdy WIBOR 6M wynosił 1,79%. Ulga powinna dotyczyć wyłącznie osób, które wzięły
kredyt na pierwsze mieszkanie i w nim mieszkają.
Kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu to ogromne ryzyko, o którym kredytobiorcy często
nie byli informowani. Rozwiązanie Lewicy obniży raty kredytów mieszkaniowych i uchroni polskie
rodziny przed bankructwem i eksmisjami. Projekt ustawy w tej sprawie został złożony 7 kwietnia
2022 r. Ustawa ponadto rozszerza zakres wsparcia kredytobiorców z Funduszu Wsparcia
Kredytobiorców, poprzez zwiększenie progu, od którego będzie można zabiegać o taką pomoc.
Zdaniem Lewicy wszyscy kredytobiorcy, dla których raty kredytu przekraczają 30 procent dochodów
powinni móc skorzystać ze środków tego Funduszu.
20 procent podwyżki w budżetówce
Lewica stoi po stronie ciężko pracujących Polek i Polaków i domaga się 20 procentowej podwyżki dla
pracowników budżetówki, z wykluczeniem osób, które pełnią kierownicze stanowiska państwowe.
Premier lubi się chwalić wzrostem płac podawanym corocznie przez GUS. Dane te dotyczą jedynie
sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających ponad 9 osób, a większość Polek i Polaków w tym
sektorze nie pracuje. Szef rządu musi sobie zdawać z tego sprawę, ponieważ osobiście zamrażał płace
w budżetówce.
UNIA EUROPEJSKA
Polska blokuje unijne śledztwa. Chodzi o nadużycia w wydawaniu pieniędzy
Na wniosek Europrokuratury Komisja Europejska może wszcząć kolejne postępowanie przeciw
Warszawie.
Źródło: rp.pl
Manfred Weber nowym przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej
Europoseł niemieckiej chadecji CDU/CSU Manfred Weber został wybrany we wtorek na nowego
przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Był jedynym kandydatem na tę funkcję, na której
zastąpił obecnego lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska
Źródło: Polsat News
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Europa odsłania karty. To ma być najpoważniejsza broń wobec Rosji
- Skoro Rosja zamierza podporządkować Ukrainę, zniszczyć pokój, to my musimy wykorzystać naszą
najpoważniejszą broń, jest nią gospodarka, zapobieganie zasilania machiny wojennej Władimira
Putina w dodatkowe środki — powiedział we wtorek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki
Źródło: Money.pl
Noc, w której błędy Ursuli von der Leyen boleśnie się na niej zemściły
Unia Europejska zadecydowała o nałożeniu embarga na rosyjską ropę, ale cena porozumienia była
wysoka — zarówno pod względem ekonomicznym, jak i politycznym. Europa nie wykazuje już
determinacji i zdecydowania w kontaktach z Rosją. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von
der Leyen, siła napędowa poprzednich pakietów sankcji, tym razem najwyraźniej zadziałała zbyt
pochopnie. Zamieszanie wykorzystał Viktor Orbán, który odegrał główną rolę, ale tylko dlatego, że
miał ku temu dobrą okazję
Źródło: Onet.pl
KRAJ
Rekordowa dostawa gazu do Świnoujścia. PGNiG: jeszcze nigdy spółka nie odebrała tylu ładunków
w miesiąc
Do Świnoujścia zawinął gazowiec Gaslog Westminster z 73 tys. ton LNG. "Jeszcze nigdy spółka nie
odebrała tylu ładunków skroplonego gazu ziemnego w ciągu miesiąca - to tyle, ile odbiorcy domowi
zużywają w ciągu 2,5 miesiąca w okresie wiosenno-letnim" - poinformowało we wtorek PGNiG .
Źródło: Money.pl
Tarcze antyinflacyjne zostaną wydłużone. Rząd zapowiada też zmiany
Zapadła kierunkowa decyzja, aby wydłużyć działanie tarcz antyinflacyjnych także po lipcu —
poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller w odpowiedzi na pytania o rekordowe odczyty
inflacji. Rzecznik rządu dodał również, że w tarczach mogą pojawić się pewne korekty, jeśli chodzi o
elementy wsparcia
Źródło: Businessinsider
Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE-CRP znów przedłużone. "Sygnał dla służb”
We wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) przekazało, że premier Mateusz Morawiecki
podpisał zarządzenia przedłużające stopnie alarmowe w Polsce. MSWiA podkreślało już wcześniej, że
stopnie alarmowe są przede wszystkim "sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej
administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności".
Źródło: gazeta.pl
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Pieniądze z prepaid do zwrotu? Kuriozalny sprzeciw branży telekomunikacyjnej
Rząd chce umożliwić klientom łatwiejszą ścieżkę odzyskania nienależnych telekomom pieniędzy z
przedpłaconych kart SIM. Firmy świadczące usługi telekomunikacyjne uważają ten pomysł za fatalny.
Podają kuriozalne argumenty
Źródło: Money.pl
Wodzisław Śląski. Wyroki w zawieszeniu za "obchody" urodzin Hitlera. Obrona zaskarży wyrok
sądu
Zorganizowane przed pięcioma laty w lesie pod Wodzisławiem Śląskim "obchody" urodzin Adolfa
Hitlera były publicznym propagowaniem nazizmu – uznał we wtorek wodzisławski sąd. Za to i inne
przestępstwa sześciorgu uczestnikom tego spotkania wymierzył kary więzienia w zawieszeniu – od 3
miesięcy do roku. Obrona zaskarży wyrok. Także prokuratura zapowiada apelację.
Źródło: Polsat News
"Polski lek na koronawirusa" pod lupą prokuratury. Wyniki kontroli NIK
Zaledwie jeden dzień potrzebowało Kierownictwo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, aby
zatwierdzić "polski lek na koronawirusa". Specyfik nie przeszedł odpowiednich badań medycznych, a
leczenie nim mogło mieć związek ze śmiercią dwóch pacjentów. TVN24 opublikował raport
Najwyższej Izby Kontroli, po którym skierowane zostały zawiadomienia do prokuratury
Źródło: Onet.pl
ZUS się doigrał. Pracownicy idą na strajk, 500+ może być wstrzymane
Związkowa Alternatywa w ZUS zapowiedziała strajk generalny na 27 czerwca. Swoim zasięgiem
obejmie on całą Polskę. Wśród postulatów m.in. wzrost płac i dymisji obecnej prezeski Zakładu,
Gertrudy Uścińskiej
Źródło: Innpoland.pl
Były współpracownik SB i prezes spółki Srebrna będzie szefem gabinetu Sasina
Z rekomendacji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego szefem gabinetu wicepremiera Jacka Sasina
zostanie Kazimierz Kujda, były prezes spółki Srebrna i współpracownik SB.
Źródło: rp.pl
Pełnomocnik premiera do spraw programu "Czyste powietrze" rezygnuje
Bartłomiej Orzeł złożył rezygnację z funkcji pełnomocnika premiera Mateusza Morawieckiego do
spraw programu "Czyste powietrze". Informację w tej sprawie przekazał sam zainteresowany na
Twitterze.
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"Zostawiam dobrze naoliwioną maszynę" - napisał Orzeł.
Źródło: TVN 24 BiS
ZAGRANICA
Wojna w Ukrainie. Gazprom zakręci kurek Danii. Spółka nie zgodziła się płacić w rublach
Duński koncern energetyczny Orsted poinformował we wtorek, że jest gotowy na zakup gazu na
rynku europejskim po zapowiedzianym przez rosyjski Gazprom wstrzymaniu od 1 czerwca dostaw
tego surowca do Danii. We wtorek Gazprom oświadczył również, że przerwał całkowicie dostawy
gazu dla holenderskiej spółki GasTerra. Firma - podobnie jak te z Danii i Niemiec - odmówiły płatności
za gaz w rublach.
Źródło: Polsat News
"Financial Times": Gazprom odcina dostawy do niemieckiego Shella
Gazprom już od jutra odetnie dostawy do Shell Energy w Niemczech. Powód? Spółka odmówiła
zapłaty za surowiec w rublach. Do tej pory kontrakt opiewał na 1,2 mld m sześc. rocznie
Źródło: Businsessinsider
Wielka Brytania wyprodukowała zbyt dużo energii wiatrowej
Według środowego raportu Bloomberga, kilka farm wiatrowych w Szkocji zostało poproszonych o
zmniejszenie mocy o 25 megawatów – czyli mniej więcej tyle, ile zużywają w ciągu roku dwa
przeciętne gospodarstwa domowe w Stanach Zjednoczonych. Brytyjskie sieci energetyczne nie radzą
sobie z energią generowaną przez farmy wiatrowe na morzu i lądzie, a kraj nie ma możliwości
magazynowania jej dużych ilości.
Źródło: Forsal
Wiemy, jaką broń Amerykanie wyślą Ukrainie. Postawili jeden warunek
Dostarczymy Ukrainie bardziej zaawansowane systemy rakietowe i bardziej precyzyjną amunicję —
zadeklarował prezydent USA Joe Biden w tekście opublikowanym na łamach "New York Timesa". Jak
zapowiedział Biały Dom, nowy pakiet pomocy wojskowej będzie opiewał na 700 mln dol. i zawierał
m.in. system artylerii rakietowej HIMARS, śmigłowce i radary. Ukraińcy mieli zobowiązać się do
nieużywania rakiet do ataków na terytorium Rosji.
Źródło: Onet.pl
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