
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Inflacja pobiła 25-letni rekord. GUS podał nowe dane

Pieniądze w naszych portfelach z dnia na dzień tracą na wartości. Jak podaje GUS w tzw. szybkim
wyliczeniu, inflacja w czerwcu wyniosła 15,6 proc. rok do roku. To najwyższy poziom od marca 1997 r.
Analitycy  oczekiwali  dokładnie  takiego  odczytu.  Wskazują,  że  wzrost  inflacji  bazowej  zaczął
spowalniać, a to na tę część cen przyjmuje się, że oddziałuje polityka pieniężna. Razem ze spadkiem
PMI w przemyśle może to oznaczać wyhamowanie podwyżek stóp. 

Komentarz Lewicy:

Rekordowa  inflacja  zagraża  bezpieczeństwu  polskich  rodzin.  Oznacza  to  pustki  w  portfelach  i
pogorszenie poziomu życia milionów osób. 

Jak pokazują dane Polska inflacja jest nie tylko jedną z najwyższych w Europie, ale też i na świecie.
Tymczasem w sąsiednich Niemczech poziom wzrostu cen w tym podobnym okresie spadł do z 7,9 do
7,6 procent. 
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. 

Współodpowiedzialnym za wysoką inflację jest prezes NBP Adam Glapiński, który tylko 2021 r. za
pracę na tym stanowisku zainkasował zainkasował 1 115 739 zł brutto. Panu Glapińskiemu możemy
pogratulować pensji, a ludziom w Polsce możemy złożyć kondolencje z powodu nieudolności tego
rządu. 

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
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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
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 400-
stronicowy, 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.

Drugi ruch to odblokowanie pieniędzy w ramach KPO dla Polski. Lewica jest za tym, żeby pieniądze w
ramach Krajowego Planu Odbudowy/Funduszu Odbudowy przyszły do naszego kraju. Umożliwiliśmy
to już rok temu, głosując za ratyfikacją Funduszu.  Szlag nas trafia, że przez upór PiS, przez szantaże
Ziobry tych pieniędzy w Polsce nie ma. Niektóre kraje już wydały te pieniądze, a my wciąż ich nie
mamy. Ziobro szantażuje rząd, szantażuje Polki i Polaków. To przez niego nie ma w Polsce pieniędzy z
Funduszu Odbudowy. 

Trzecim, co nie oznacza, że najmniej ważnym jest przyjęcie pakietu ustaw „Bezpieczna Rodzina”:

Bezpieczna Rodzina – antyinflacyjny pakiet Lewicy
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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.

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

Ukraina. Ursula von der Leyen w Radzie Najwyższej: Europa będzie po stronie Kijowa

Europa  będzie  po  stronie  Kijowa  tak  długo,  jak  będzie  trzeba;  widzę  przyszłość  Ukrainy  w  Unii
Europejskiej, ponieważ przeszliście trudną drogę od rewolucji godności w 2014 roku i wybraliście, że
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chcecie być demokracją - powiedziała w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der
Leyen w parlamencie Ukrainy podczas wystąpienia transmitowanego za pomocą wideołącza.

Źródło: Polsat News

Historyczny moment. Unia sprowadziła więcej gazu z USA niż z Rosji

To naprawdę wydarzenie historyczne. Tyle lat budowania infrastruktury gazociągowej, Rosja rządziła i
dzieliła na unijnym rynku gazu, a tu jej ostatnie działania wykreowały nowego lidera. W czerwcu do
UE więcej wpłynęło gazu z USA niż z Rosji.  Amerykanie zarabiają krocie na wysokich europejskich
cenach  

Źródło: Businessinsider

Najwyższa inflacja w historii strefy euro – w czerwcu wyniosła 8,6 procent. Dane za ubiegły miesiąc
właśnie opublikował Eurostat 

Inflację  w  strefie  euro  napędzają  przede  wszystkim  ceny  energii.  W  ujęciu  rocznym  w  czerwcu
wzrosły one aż o 41,9 procent. Druga kategoria, w której odnotowano największy wzrost, to jedzenie,
alkohol i wyroby tytoniowe. Ale one w porównaniu z energią zdrożały dużo mniej, bo o 8,9 proc. w
ujęciu rocznym.

Źródło: 300gospodarka.pl

KRAJ

Ależ wtopa Kaczyńskiego w Białymstoku. "Już lepiej, jak się prezes geografią zajmował"

Po sobotniej konwencji PiS w Białymstoku wiele osób komentuje wpadki w przemówieniu Jarosława
Kaczyńskiego. Prezes partii rządzącej stwierdził m.in., że Białystok jeszcze niedawno był wsią. Jednak
jeszcze bardziej zadziwiająca jest jego wypowiedź o wartości euro.

Źródło: Natemat

Szef MON podpisał umowę na dostawę 32 wielozadaniowych śmigłowców

Wicepremier  i  minister  obrony  narodowej  Mariusz  Błaszczak  podpisał  w  Świdniku  umowę  na
dostawę 32 wielozadaniowych śmigłowców typu AW149.

Źródło: Polsat News

Nowa lista  refundowanych leków. Przybyły  54 pozycje,  a  126 leków wycofano.  Zmianie  uległy
również cen

Od  piątku  1  lipca  obowiązuje  zaktualizowany  wykaz  refundowanych  leków.  Pojawiły  się  nowe
produkty oraz zmiany cen. Na liście znalazły się m.in. leki na migrenę oraz na zapalenie stawów. 
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Dzięki refundacji pacjenci mogą taniej nabyć potrzebne im leki. 

Źródło: Gazeta.pl

Skarb Państwa ma wypłacić odszkodowania klientom Amber Gold

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił pozew grupowy 206 klientów piramidy finansowej Amber
Gold.  Skarb Państwa ma wypłacić im od 8 tysięcy złotych do ponad miliona złotych. Łączna pula
odszkodowań sięga ponad 20 milionów złotych. Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: Polsat News

Ordo Iuris przegrało w sądzie. Ma wpłacić na rzecz WOŚP

Ordo Iuris ma przeprosić i wpłacić 25 tys. zł  na konto WOŚP — zdecydował sąd w Katowicach w
sprawie  sporu  tej  organizacji  z  prof.  Wojciechem  Popiołkiem,  rzecznikiem  dyscyplinarnym
Uniwersytetu Śląskiego. Prezes Ordo Iuris zapowiedział apelację.

Źródło: Onet.pl

Tartaki upadają, bo drewno jest zbyt drogie. Lasy Państwowe: przemysł drzewny sam kreuje ceny

– Drewno papierówkowe, najcieńsze osiąga kwoty niewiarygodne, jest droższe nawet od drewna
sklejkowego.  To  drewno  dwa  lata  temu  kosztowało  około  150  zł,  dziś  jego  ceny  dochodziły  do
absurdalnej kwoty ponad 700 zł – mówi w rozmowie z money.pl Rafał Szefler, dyrektor Polskiej Izby
Gospodarczej  Przemysłu  Drzewnego.  Lasy  Państwowe odpowiadają:  obecne  ceny drewna zostały
wykreowane przez przedstawicieli przemysłu drzewnego.

Źródło: Money.pl

Spada sprzedaż masła. Podrożało o 53 proc. rdr

Masło należy do najmocniej drożejących produktów. W maju jego cena w sklepach małoformatowych
była wyższa o 53 proc. rdr, a w supermarketach o 39 proc. rdr. W związku z tym spada jego sprzedaż,
a w supermarketach zdecydowanie rośnie sprzedaż miksów maślanych- podał CM 

Źródło: Bankier.pl

BP też obniża ceny paliw o 30 groszy. Sieć ma ważną przewagę nad Lotosem i Orlenem

BP również wprowadziło promocję na paliwo. Przez okres wakacji posiadacze karty Payback zapłacą
30  groszy  mniej.  Ponadto  w  przeciwieństwie  do  promocji  Orlenu  i  Lotosu,  nie  wprowadzono
ograniczeń w ilości paliwa, które można zatankować po niższej cenie 

Źródło: Gazeta.pl
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Przebadali ścieki w Poznaniu. Pięć razy więcej COVID-19, niż w danych resortu zdrowia

W związku z tym, że w Polsce nie ma masowego testowania, naukowcy z Poznania na podstawie
badania ścieków sprawdzili, ile wirusa SARS-CoV-2 jest w społeczeństwie. Jak się okazało, wskaźnik
jest wyższy, niż podają to oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia

Źródło: Polsat News

Nowa odsłona programu Czyste powietrze. Minister wyjaśnia

Resort  klimatu  i  środowiska  wprowadza  program  Czyste  powietrze  plus,  dzięki  któremu  będzie
można w szybki sposób uzyskać prefinansowanie do 50 procent wartości całych prac - przekazała
minister klimatu i środowiska Anna Moskwa  

Źródło: TVN 24 BiS

Rekordowe pieniądze na zdrowie. Przyszłoroczny budżet NFZ będzie o 27 proc. wyższy

29 mld zł więcej na leczenie – jak wynika z informacji DGP budżet NFZ na przyszły rok będzie o 27
proc. wyższy, niż zaplanowano na ten rok. W przyszłym tygodniu projektem zajmie się Sejm 

Źródło: Forsal

Sondaż: Zdecydowana większość Polaków popiera bazę USA w Polsce

Polacy  uważają,  że  umieszczenie  u nas  dowództwa  V  Korpusu  wojsk  USA  poprawi  nasze
bezpieczeństwo 

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

W trzy miesiące Ukraińcy wwieźli do swojego kraju niemal 240 tys. samochodów

Od 1 lipca Ukraińcy nie mogą już wwozić do swojego kraju samochodów używanych bez opłat celno-
skarbowych. Zwolnienie obowiązywało od 5 kwietnia do końca czerwca, przez ten czas przez polsko-
ukraińską granicę przejechało niemal 240 tysięcy aut.

Źródło: Interia.pl

Najbogatsi ludzie świata stracili w pierwszym półroczu 1,4 bln dolarów

Majątki 500 najbogatszych ludzi świata skurczyły się w pierwszej połowie 2022 roku łącznie o 1,4 bln 
dolarów, co jest najgłębszym spadkiem w historii. Jak podaje Bloomberg, to efekt kryzysu na rynkach 
finansowych i spadku cen akcji.

Źródło: Polsat News
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Turcja zatrzymała rosyjski statek z ukradzionym ukraińskim zbożem

Tureckie służby celne zatrzymały pływający pod kazachską banderą, ale dzierżawiony przez firmę
przyjaciół Putina statek towarowy Żibek Żoly z ładunkiem zboża. Jak podaje Reuters, Kijów twierdzi,
że  zboże  zostało  skradzione  z  Ukrainy.  Władze  tego  kraju  zwróciły  się  do  Ankary  z  prośbą  o
zatrzymanie statku i aresztowanie załogi 

Źródło: Onet.pl

Rosja uzależniona od maszynerii Zachodu. "Nie wiemy, co robić, jeśli coś się stanie"

Rosjanie zaczynają odczuwać skutki sankcji, choć trzęsienie ziemi dopiero nachodzi. Kraj może i ma
własne  złoża  surowców,  pozwalające  mu  śmiać  się  z  sankcji,  ale  złoża  kodów  źródłowych  do
programów  napędzających  tamtejszą  gospodarkę  leżą  na  Zachodzie.  W  jakim  stopniu  Rosja  ma
potencjał i co ważniejsze - czas, by budować swoje odpowiedniki?

Źródło: Money.pl
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