
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

KE zmienia prognozy gospodarcze dla Polski

Komisja Europejska podwyższyła w czwartek prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 3,7 proc. do 5,2
proc. Jednocześnie KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2023 r. z 3 proc. do 1,5 proc. Unijni
urzędnicy podwyższyli prognozy dla inflacji nad Wisłą - szacują, że w 2022 r. wyniesie ona 12,2 proc.,
a w 2023 r. 9 proc. W maju przewidywali, że inflacja w Polsce w 2022 r. wyniesie 11,6 proc., a w 2023
r. spadnie do 7,3 proc. 

Komentarz Lewicy:

W pierwszym kwartale polska gospodarka rozwijała się w imponującym tempie 8,5 procent, jednakże
w głównej mierze był  to efekt gromadzenia przez przedsiębiorstwa zapasów, które w związku ze
wzrostem  cen  energii,  trudnościami  z  zakupem  surowców  oraz  niepewnością  otoczenie
ekonomicznego zaczęły gromadzić zapasy. 

Aby lepiej zobrazować to się wydarzyło, to gdyby w I kwartale nie liczyć zmiany zapasów, to wzrost
PKB wynosiłby tylko 0,8 procent, a nie 8,5 procent. Wszyscy ekonomiści są zgodni w Polsce wzrost
gospodarczy w 2022 r. wyniesie ponad 4 procent PKB. 

Jednakże sokoro w I kwartale wzrost wyniósł ponad 8 procent, to w przyszłych kwartałach czeka nas
spowolnienie  gospodarcze  lub  nawet  techniczna  recesja.  Stanie  się  tak  tym  bardziej,  że  RPP
zapowiada dalsze podnoszenie stóp procentowych. 

Co to oznacza dla Polek i Polaków? Dalszy spadek poziomu życia. Nie grozi nam drastyczny wzrost
bezrobocia, ale gorsza jakość życia i płace, które nie nadążają za wzrostem cen. To czym chwalił się
premier przez lata, czyi wzrostem płac w sektorze przedsiębiorstw powyżej inflacji to już teraz jest
nieaktualne. 

Do  tego  dochodzą  gigantyczne  podwyżki  cen  energii,  które  już  teraz  albo  za  chwilę  dotrą  do
konsumentów. 

PiS jak na razie poza dobrymi radami w stylu ociepl dom czy jedz mniej nie ma pomysłu na pomoc dla
ciężko pracujących ludzi. Już teraz trzeba działać, aby ożywić polską gospodarkę, która znajduje się o
krok przed gospodarczym spowolnieniem. 

Pierwsze rozwiązanie jest  oczywiste,  czyli  uruchomienie pieniędzy z KPO. Czekamy na to już rok!
Drugie to zwiększenie poziomu inwestycji w Polsce. 
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Ktoś pamięta „Plan Morawieckiego”?  Kiedy 6 lat temu Prawo i Sprawiedliwość mówiło o Polsce w
ruinie,  nie  spodziewaliśmy  się,  że  to  wcale  nie  jest  diagnoza,  ale  program  polityczny  Mateusza
Morawieckiego. 5 lat temu ogłoszono “Strategię na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju”, słynny „Plan
Morawieckiego”, który składał się z 192 projektów.
Stopa inwestycji, która miała wynosić od 20 do 25 procent PKB, dziś wynosi 17,2 procent, najmniej
w historii III RP.
Średni czas dochodzenia należności drogą sądową miał wynieść poniżej 600 dni, jest 685 dni.
Udział w eksporcie produktów wysokoprzetworzonych miał wynieść 10 procent, jest 8,3 procenta.
Do 2025 roku w Polsce miało jeździć milion elektrycznych samochodów, nie ma ani jednego.
W Stoczni Szczecińskiej miało zostać zbudowanych 9 promów, nie powstał ani jeden.
Za to mamy patolegislację i najkrótszy czas przyjmowania ustawy od momentu zgłoszenia projektu,
do podpisu prezydenta - 69 dni. W konsekwencji czego powstają buble prawne wciąż nowelizowane,
co podkopuje stabilność prawną.

Jak jest? Stopa inwestycji w Polsce nadal nie osiągnęła zapowiadanych w 2016 roku 25 proc. W 2021
r. stopa inwestycji, czyli relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB, wyniosła w Polsce 16,7
procent. (To są te same wskaźniki, którymi posługiwał się Mateusz Morawiecki w “Strategię na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju”).

Zdrowa gospodarka wymaga stabilności  prawa oraz przejrzystych finansów publicznych, aby móc
planować np. inwestycje w dłuższym przedziale czasu. Polski Ład jest tego zaprzeczeniem. Podobnie
sprawa ma się z finansami publicznymi. Finanse publiczne powinny być pod kontrolą parlamentu,
obecna praktyka rządu znacząco utrudnia posłom i posłankom monitorowanie wydatków państwa. 

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.

Lewica domaga się:
-  uporządkowania  finansów  publicznych,  aby  wydatki  przestały  być  ukrywane  i  znów  były  pod
kontrolą parlamentu.

-  zakończenia  przyjmowania  ustaw  w  trybie  24-godzinnym.  Prawo  w  Polsce  powinno  być
przewidywalne i  przyjmowane w drodze konsultacji  społecznych.  Do tej  pory  już  946 razy  polski
parlament  zmieniał  przepisy  podatkowe,  tylko  w  tym  roku  urzędy  skarbowe  przygotują  20  000
interpretacji  przepisów  podatkowych,  to  wszystko  świadczy  o  tym  z  jakim  skomplikowanym
systemem mamy do czynienia.

U  proszczenie systemu podatkowego  .  Naszym celem jest przygotowanie dwóch aktów prawnych -
ustawy  o  podatku  o  dochodach  osobistych  oraz  ustawy  o  podatku  od  dochodów  z  działalności
gospodarczej. Należy wyraźnie rozdzielić dochody, które mają Polki i Polacy zatrudnieni w zakładach
pracy od tych, którzy zarabiają prowadząc działalność gospodarczą.
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- Odblokowania pieniędzy dla Polski w ramach KPO.

UNIA EUROPEJSKA

Tak unijni urzędnicy pomagali Uberowi. Nieznane fakty wychodzą na światło dzienne

Dokumenty  ujawnione  w  aferze  nazywanej  już  powszechnie  "Aktami  Ubera"  ujawniły  głębszy
problem  trawiący  Unię  Europejską.  Obserwatorzy  zauważają,  że  nic  nie  powstrzymuje  byłych
unijnych urzędników przed łamaniem zasad etyki. Przykładem jest Neelie Kroes, była szefowa działu
cyfrowego UE znana ze swojego pro-Uberowego stanowiska — pisze Sarah Watson z POLITICO. 

Źródło: Onet.pl

Integracja Ukrainy z UE. Dziś w Pradze spotkanie unijnych ministrów ds. europejskich

W stolicy Czech odbędzie się dziś spotkanie ministrów ds. europejskich krajów Unii. Politycy będą
rozmawiać m.in. o czeskiej prezydencji we Wspólnocie i kwestii integracji UE. 

Źródło: Polskie Radio 24

Droga ku cyfrowej dekadzie – jest porozumienie w sprawie unijnego programu

Parlament Europejski oraz Rada UE osiągnęły porozumienie w spawie programu Droga ku cyfrowej
dekadzie. Określa on politykę Unii w sprawie transformacji cyfrowej do 2030 roku. 

Źródło: Telepolis.pl

Azerbejdżan wesprze Unię Europejską dostawami gazu

Unia Europejska planuje podpisanie z Azerbejdżanem memorandum o dostawach gazu ziemnego w
celu zmniejszenia uzależnienia Wspólnoty od importu tego rodzaju paliwa z Rosji. Poinformowało o
tym w czwartek brukselskie wydanie internetowe EUobserver, powołując się na projekt dokumentu. 

Źródło: wnp.pl

KRAJ

Koronawirus w Polsce dzisiaj. Raport Ministerstwa Zdrowia, czwartek, 14 lipca

Mamy 1840 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, zmarły 4 kolejne osoby - poinformowało w
czwartek  Ministerstwo  Zdrowia.  Tydzień  temu,  7  lipca  informowano  o  1068  nowych  infekcjach.
Zmarła wówczas jedna osoba.

Źródło: Polsat News
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Państwowe rezerwy węgla puste. Pilna decyzja premiera

Premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję nakazującą spółkom skarbu państwa pilny zakup łącznie
4,5  mln  ton  węgla,  który  ma  być  wykorzystywany  przez  gospodarstwa  domowe.  Onet  jest  w
posiadaniu  dokumentu,  który  w  środę  podpisał  szef  rządu.  Nasze  ustalenia  potwierdziła  Polska
Agencja Prasowa. 

Źródło: Onet.pl

Polska połączyła się z Danią, ale to nie kończy pytań ws. dostaw gazu

Budowa Baltic Pipe na terenie Danii dobiega końca. Jak informuje "Rzeczpospolita", ułożono jeden z
ostatnich lądowych elementów gazociągu i  tym samym można mówić o symbolicznym, gazowym
połączeniu  z  Polską.  Gaz  ma  popłynąć  tamtędy  w  październiku  tego  roku,  ale  pytania  o  jego
wykorzystanie pojawiają się już teraz 

Źródło: Money.pl

"Panie, kto to panu teraz ociepli?". Fachowcy o "złotej" radzie premiera Morawieckiego

Na materiały trzeba czekać tygodniami, na fachowców miesiącami, a do tego należy dodać drastyczny
wzrost cen za styropian czy wełnę. Tak w rzeczywistości wyglądają próby szybkiej termomodernizacji
domu, do której wczoraj zachęcał premier Mateusz Morawiecki. — Szukać można zawsze, większość
takich robót dogadanych jest "na gębę" i zawsze może się zdarzyć, że któryś klient się wycofa, a ekipa
pozostanie z wolnym terminem — mówi Onetowi majster z Podhala.  

Źródło: Onet.pl

Banki liczą koszty wakacji kredytowych. Będą negatywne konsekwencje dla klientów

Wakacje kredytowe niosą negatywne konsekwencje bankom i  klientom. Spadnie oprocentowanie
depozytów,  a  korzystającym  z  wakacji  kredytowych  trudniej  będzie  o  nowy  kredyt  -  ostrzegł  w
czwartek prezes  Związku  Banku Polskich Krzysztof  Pietraszkiewicz.  Dodał,  że  banki  szacują  swoje
obciążenia na 30 mld zł. 

Źródło: Forsal

Gen.  J.  Adamczak  stanął  na  czele  Międzynarodowego  Sztabu  Wojskowego  NATO.  "Będę  się
kierował interesem ogółu"

Generał broni Janusz Adamczak od dziś stoi na czele Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO.
Polak rozpoczyna właśnie pracę jako dyrektor generalny i zajmuje jedno z najważniejszych stanowisk
w Sojuszu Północnoatlantyckim. 

Źródło: Gazeta.pl
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Niekończąca  się  opowieść.  Wraca  temat  reparacji  od  Niemiec,  powołano  Radę  Instytutu  Strat
Wojennych

Poseł PiS  Arkadiusz Mularczyk,  od lat  przygotowujący raport,  który ma być podstawą żądania od
Niemiec  wypłaty  reparacji  wojennych,  ogłosił  dziś  ukonstytuowanie  się  Rady  Instytutu  Strat
Wojennych. Liczy 13 osób. Instytut niedługo rozpocznie działalność – zapowiedział Mularczyk 

Źródło: Onet.pl

Słaby złoty utrudnia pościg za Zachodem. "Jesteśmy niemal tak samo biedni, jak kilka lat temu"

Polska pod względem poziomu nominalnych płac odstaje od pozostałych krajów UE. Na dogonienie
Zachodu  nie  pozwala  nam  osłabienie  złotego  -  pisze  "Rzeczpospolita".  Jak  czytamy,  w  2022  r.
możemy mieć problem z realnym zbliżeniem się do zachodniego standardu życia.  

Źródło: Money.pl

Łukasz Mejza przechwalał się pomocą dla klubu. Resort nic o tym nie wie

Łukasz  Mejza  w  mediach  społecznościowych  pochwalił  się  pomocą  dla  klubu  sportowego  Tęcza
Krosno  Odrzańskie.  Wywołało  to  kontrowersje  i  pytania  o  transparentność  przyznawania
państwowych dotacji. Zapytaliśmy Ministerstwo Sportu i Turystyki o to dofinansowanie i udział Mejzy
w całej sprawie. 

Źródło: wp.pl

Robi  się  nerwowo.  Niektóre  gminy  chcą  wrócić  do  palenia  węglem.  A  to  może  oznaczać  brak
pieniędzy

Kryzys  energetyczny w Europie  spowodował  odwrót  części  UE od ambitnej  polityki  klimatycznej.
Niemcy, Włochy czy Holandia planują chwilowy powrót do węgla. Do palenia nim chcą wrócić też
niektóre polskie gminy, a to oznacza odejście od ustaw antysmogowych. Na razie zaproponowały to
dwa małopolskie samorządy. Problem w tym, że jeśli więcej gmin zdecyduje się na ten krok, mogą
stracić pieniądze z KPO. 

Źródło: Money.pl

Czym jeździ władza

Mercedesy, audi czy bmw są standardem we flotach ministerstw. Zdaniem opozycji  to zbyteczne
luksusy, szczególnie, że samochodów ma być więcej. 

Źródło: rp.pl

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

5



ZAGRANICA

Wizyta Joe Bidena na Bliskim Wschodzie. "Nie będzie nuklearnego Iranu"

Prezydent USA odbywa podróż po krajach Bliskiego Wschodu.  Wizytę rozpoczął  od Izraela,  gdzie
spotkał się z premierem Lapidem. W rozmowach z nim zapewniał o wparciu Waszyngtonu przeciwko
polityce Iranu. Joe Biden odwiedzi także kraje OPEC, próbując je namówić do zwiększenia produkcji
ropy.

Źródło: Polsat News

Putin podpisał dziś ponad sto ustaw. Niektóre z nich pokazują, jak bardzo totalitarnym krajem jest
Rosja

Teraz będzie można uznać za "zagranicznego agenta" każdą osobę, która znajduje się pod "obcym
wpływem" — od tej chwili nie jest już do tego konieczne udowodnienie, że dana osoba lub instytucja
otrzymuje zagraniczne finansowanie. "Zagranicznym agentom" nie wolno nauczać w państwowych
instytucjach  edukacyjnych,  prowadzić  działalności  twórczej  na  koszt  budżetu  oraz  startować  w
zamówieniach publicznych. Nie jest jasne, co to jest "obcy wpływ". 

Źródło: Onet.pl

Inflacja w Niemczech stanęła w miejscu. Powtórzony polski manewr z podatkami

Wskaźnik cen konsumpcyjnych w Niemczech wzrósł w czerwcu o 7,6 proc. rok do roku – podał we
wtorek Destatis. To dokładnie taki sam pomiar jak miesiąc wcześniej. No jak to, u nich wzrost cen się
zatrzymał, a u nas wyznacza kolejne rekordy? Są ku temu powody podatkowe. Niemcy obniżyli VAT
od paliw od czerwca i wprowadzili bilet za 9 euro. 

Źródło: Businessinsider

Pierwsze w Rumunii małżeństwo jednopłciowe. Panie wykorzystały lukę w prawie

Evie jest osobą transpłciową i chociaż rozpoczęła swoją przemianę w ub. roku, to nie zmieniła jeszcze
płci w oficjalnych dokumentach. W dowodzie osobistym jest więc nadal mężczyzną i dlatego mogła
legalnie poślubić kobietę. 

Źródło: Onet.pl

Szef MSZ Włoch: serce mi się kraje, że w Moskwie świętują z powodu kryzysu rządowego

Szef ministerstwa spraw zagranicznych Włoch Luigi Di Maio odniósł się do rosyjskich komentarzy do
dymisji  złożonej przez premiera Mario Draghiego w wyniku rozłamu w koalicji,  wywołanego przez
Ruch Pięciu Gwiazd. Powiedział, że "serce mu się kraje", gdy widzi, że w Rosji świętują z powodu
kryzysu rządowego w Rzymie. 

Źródło: TVN 24
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