
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Inflacja w Unii Europejskiej. Polska w czołówce

Inflacja w Polsce w lipcu 2022 roku w ujęciu rocznym wyniosła 14,2 procent - podał Eurostat. To
jeden z najwyższych poziomów wzrostu cen w Unii Europejskiej. Najwyższą inflację odnotowano w
Estonii i na Łotwie, a najniższą we Francji i na Malcie. 

Polska jest jednym z państw z najwyższym poziomem wzrostu cen. Inflacja w Polsce w lipcu 2022
roku w ujęciu rocznym wyniosła 14,2 procent, tyle samo co w minionym miesiącu. Oprócz Estonii,
Łotwy i  Litwy, Polskę wyprzedziły  jeszcze Czechy (17,3 proc.),  Bułgaria (14,9 proc.)  i  Węgry (14,7
proc.). 

Komentarz Lewicy:

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.

Wszelkie prognozy NBP zostały wyrzucone do kosza i wszystko wskazuje, że ta inflacja będzie rosła.
PiS zamiast szybko reagować,  nie robi nic, aby udowodnić, że w interesie rządu jest ochrona portfeli
Polaków.

Inflacja to nie wina Putina. Bardzo szybko rośnie inflacja bazowa, która w   lipcu     osiągnęła poziom   9,3  
proc  proc. Co to jest inflacja bazowa? To wskaźnik inflacji, który nie zawiera w sobie wzrostu cen
energii, gazu, żywności. Zatem to wszystko na co premier Mateusz Morawiecki lubi zrzucać winę za
inflację w Polsce: na Unię Europejską i jej politykę klimatyczną oraz Putina i wojnę w Ukrainie. 

Jeżeli tak dramatycznie wysoka inflacja jest spowodowana przez Putina, to dlaczego RPP tak mocno
podnosi  stopy  procentowe?  Przecież  decyzje  RPP  mają  się  nijak  do  czynników  zewnętrznych.
Dlaczego w takim razie tysiące kredytobiorców mierzy się z coraz wyższymi ratami?  Wysokie stopy
procentowe i raty kredytów mają przestraszyć Putina? Polki i Polaków z pewnością już wystraszyły.
Przypominamy, iż wojna w Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego, a inflacja rosła z miesiąca na miesiąc już
wcześniej. 

Prawdą jest, że czynniki zewnętrzne to jeden z głównych powodów inflacji złotego, ale to co rząd i
NBP  powinni  w  tej  sprawie  robić  to  walczyć  o  stabilną  cenę  złotówki.  Rząd  musi  walczyć  o
wzmocnienie złotego, ponieważ im silniejsza nasza narodowa waluta tym niższe ceny importowanych
towarów, przede wszystkim paliw. Niższe ceny paliw to niższa inflacja. Jest o co walczyć.
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Interwencje  walutowe  NBP  okazały  się  nieskuteczne.  To  co  jest  w  arsenale  polskiego  rządu  to
zakończenie sporu z instytucjami UE oraz pozyskanie funduszy w ramach KPO. Zmiana klimatu na linii
Warszawa-Bruksela wzmocni złotówkę równie mocno jak napływ miliardów euro do Polski. 

PiS nie może powiedzieć, że wszystkiemu winna jest wojna, i że nie ma wpływu na rzeczywistość.
Jeżeli rząd nic nie może, to niech poda się do dymisji. 

Walka z inflacją: uruchomienie pieniędzy z KPO i obniżenie cen paliw

Jeżeli  polski  rząd  poważnie  chciałby  walczyć  z  inflacją,  to  zrobiłby  wszystko,  aby  Krajowy  Plan
Odbudowy został zaakceptowany. Od momentu zatwierdzenia KPO każdego dnia rząd powinien być
rozliczany z realizacji projektów w nim zapisanych. 

Lewica  jest  za  tym,  żeby  pieniądze  w ramach  Krajowego Planu  Odbudowy/Funduszu  Odbudowy
przyszły  do  Polski.  Umożliwiliśmy  to  już  rok  temu,  głosując  za  ratyfikacją  Funduszu.  Komisja
Europejska  ma  wątpliwości  i  nie  chce  zaakceptować  zgniłego  porozumienia  w  sprawie  Izby
Dyscyplinarnej.

Lewica  złożyła  projekt  ustawy  o  likwidacji  Izby  Odpowiedzialności  Zawodowej,  która  wypełnia
założenia zawarte w kamieniach milowych KPO. Lewica od samego początku przestrzegała, że żadne
sztuczki  nie pomogą. Udawanie,  że się likwiduje Izbę Dyscyplinarną nie jest  jej  likwidacją. Lewica
ponad rok temu jak lew walczyła,  żeby pieniądze z Unii  Europejskiej  trafiły do Polski.  Dziś  PiS te
pieniądze blokuje. 

Niższe  ceny  paliw  to  niższa  inflacja,  ponieważ  w  kosztach  praktycznie  wszystkich  produktów  i
większości  usług  jest  cena  paliwa.  Tarcza  inflacyjna  rządu  nie  działa,  co  z  tego,  że  rząd  obniżył
podatek VAT, skoro koncerny paliwowe poprzez swoje astronomiczne marże podniosły ceny paliw i
nakręcają drożyznę w Polsce. 

Paliwo może być tańsze o ponad 1 zł, nie dzięki rabatom czy promocjom, ale poprzez ograniczenie
gigantycznych  marż  jakie  koncerny  paliwowe nakładają  na  ceny  benzyny  czy  oleju  napędowego.
Lewica nie chce słuchać ciągłego: nie da się ze strony Orlenu i złożyła projekt ustawy, który nakłada
ograniczenia w nakładaniu marż na paliwa w sprzedaży hurtowej i detalicznej. 

Gdyby nasz projekt wszedł w życie cena benzyny spadłaby nawet 1 zł 60 groszy, a oleju napędowego
o 1 złoty 10 groszy. Nie powodowałoby to strat po stronie Skarbu Państwa, a Orlen, który tak bardzo
martwi się o swój zysk, zachowałby go na poziomie z 2021 r., który i tak był rekordowy.

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. Nie możemy więcej rozważać jego kandydatury na drugą kadencję, ponieważ kompletnie nie
sprawdził się na tym stanowisku. To co należy mu wręczyć to dyscyplinarne zwolnienie. 

Każdy promil inflacji w górę to jest mniej pieniędzy w kieszeniach Polek i Polaków, to mniej środków
na opłacenie rosnących rachunków i zakup podstawowych produktów. Aby zahamować wzrost cen
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Lewica  położyła  na  stole  pakiet  bardzo  ważnych  rozwiązań  –  Bezpieczne  Rodzina.

Bezpieczna Rodzina – pakiet   osłonowy   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.

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.
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UNIA EUROPEJSKA

Rekordowa inflacja w UE. Już w trzech państwach przekracza 20 proc.

W lipcu Łotwa dołączyła do grona państw bałtyckich, w których inflacja przekracza 20 proc. Tempo
wzrostu cen w całej Unii Europejskiej było o włos od dwucyfrowego poziomu.  

Źródło: Bankier.pl

Unijny komisarz zaleca przykręcenie klimatyzacji. Ma też złotą radę na zimę 

Kryzys energetyczny zawisł nad Europą. W związku z tym unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego
Thierry Breton zaleca mieszkańcom całej Unii Europejskiej, aby ograniczyli korzystanie z klimatyzacji.
Wskazał też, co można zrobić zimą, aby uchronić się przed astronomicznymi rachunkami.   

Źródło: Innpoland

KRAJ

Śląskie:  ABW zatrzymała  rosyjskiego szpiega.  Chciał  pieniędzy  za  informacje  o bezpieczeństwie
Polski

W ręce ABW wpadł Jarosław A.,  który "zgłosił  gotowość działania" na rzecz rosyjskiego wywiadu.
Zamierzał  przekazać informacje o obronności  i  bezpieczeństwie państwa -  przekazała w czwartek
Prokuratura Krajowa. Jak uściśliła, tę osobę zatrzymano na terenie województwa śląskiego. Służby
przeszukały też miejsca w kilku województwach związane z podejrzanym.

Źródło: Polsat News

Ceny węgla. Nieoficjalnie: ciepłownie zapłacą dwa razy więcej

Jak  dowiedział  się  nieoficjalnie  portal  wnp.pl  Polska  Grupa  Górnicza  zakończyła  już  negocjacje
cenowe z elektrociepłowniami, które zapłacą za węgiel dwa razy więcej. 

Źródło: Businessinsider

Ustawa wiatrakowa. Miał być "wiatr w żagle", a znowu jest blokada

Liberalizacja tzw. ustawy wiatrakowej miała odblokować budowę farm wiatrowych na lądzie. Jednak
żadnego przełomu nie będzie. Zdaniem ekspertów rząd stworzył projekt, który niczego nie odblokuje,
a jeszcze skomplikuje sytuację. Powód? Dokument pełen jest pułapek. W dodatku z niewiadomych
przyczyn utknął w Sejmie. Tymczasem nad Europą wisi widmo kryzysu energetycznego, a inwestycje
w odnawialne źródła energii mogłyby obniżyć nasze rachunki.   

Źródło: Money.pl
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Jest decyzja w sprawie podwyżek cen gazu. Tak wpłynie na rachunki

To już pewne. Zapłacimy więcej za gaz. URE zatwierdził nowe taryfy dystrybucyjne. Gospodarstwa
domowe używające gaz do ogrzewania zapłacą o około 2,38 zł więcej miesięcznie. 

Źródło: Businessinsider

Wrocław już na początku miesiąca alarmował o zagrożeniu na Odrze. RMF FM ujawnił dokumenty

O skali skażenia Odry urzędnicy w Warszawie mieli  już wiedzieć na początku sierpnia — wynika z
dokumentów, do których dotarli dziennikarze RMF FM. Informacje do GIOŚ przekazywali inspektorzy
Ochrony Środowiska z Wrocławia. 

Źródło: Onet.pl

PIP skontrolowała polskie budowy. Na 728 wstrzymała prace przez nieprawidłowości

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w czerwcu wzmożone kontrole tzw. małych budów, czyli
takich,  na  których  w  tym  samym  czasie  pracuje  do  20  osób.  Kontrolerze  znaleźli  mnóstwo
nieprawidłowości. PIP w ciągu miesiąca wstrzymała roboty na 728 placach. Wydał także 663 decyzje
wstrzymania eksploatacji maszyn. 

Źródło: Money.pl

Patostreamer Wojciech O. z zarzutami

Prokuratura  w  Kaliszu  przedstawiła  pięć  zarzutów  karnych,  które  postawiła  patostreamerowi
Wojciechowi O. (używa pseudonimu Aleksander Jabłonowski). Dotyczą m.in. znieważenia z powodu
przynależności  narodowej  (podczas  internetowej  transmisji),  używania  przemocy  i  propagowania
nazizmu.

Źródło: Wirtualnemedia.pl

Trucicieli wód, ziemi i powietrza kary nie dotykają

Wyroki  za  przestępstwa  środowiskowe  zapadają  rzadko,  gdyż  w  Polsce  nie  ma  systemu
monitorowania zanieczyszczeń. 

Źródło: rp.pl

Ustrzyki Dolne. Burmistrz zakazał podręcznika do HiT. Zarzuca indoktrynację

Rząd nauczył nas, że kłamstwo powtarzane sto razy staje się prawdą. Obawiam się, że tylko część
uczniów nie uwierzy w tę ideologię - w ten sposób burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz
uzasadnił zakaz korzystania z podręcznika do HiT w podległym mu liceum. 
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Jak dodał w Polsat News, w książce prof. Roszkowskiego jest podobno fragment sugerujący, iż jego
miasto...  nie  leży  w  Polsce.

Źródło: Polsat News

ZAGRANICA

Rosja przerzuca myśliwce MiG-31 i pociski "Kindżał" do obwodu kaliningradzkiego

Do  obwodu  kaliningradzkiego  przerzucono  trzy  myśliwce  MiG-31  razem  z  hiperdźwiękowymi
pociskami  "Kindżał"  -  podała  prokremlowska  agencja  Ria  Nowosti,  powołując  się  na  informacje
przekazane przez Ministerstwo Obrony Rosji.  Baza lotnicza,  w której  się  znajdą jest  oddalona od
granicy z Polską o ok. 70 km.

Źródło: Polsat News

Finlandia. Premierka Sanna Marin znów tłumaczy się z imprezowania. Wyciekły prywatne filmiki

Premierka Finlandii Sanna Marin znów jest krytykowana za imprezowanie. Tym razem przeciwnicy
zarzucają jej, że poświęca czas zabawie, zamiast zająć się kryzysami, z jakimi zmaga się kraj. Do sieci
wyciekły  filmiki,  po  których  opozycja  wezwała  szefową  rządu  do  zrobienia  testów  na  obecność
narkotyków. 

Źródło: Gazeta.pl

Stoltenberg: Siły pokojowe NATO gotowe do ewentualnej interwencji w Kosowie

Podczas spotkań z przywódcami Serbii i Kosowa szef NATO zaapelował o deeskalację napięcia między
oboma krajami, ale zaznaczył, że w razie potrzeby przebywające w Kosowie siły KFOR gotowe są do
interwencji.

Źródło: Euractive.pl

Rosja w tym roku odnotuje rekordowe zyski ze sprzedaży ropy i gazu. Są szacunki Kremla

Szykuje się rekordowy rok dla budżetu Rosji pod względem zysków z eksportu ropy naftowej i gazu
ziemnego. Ministerstwo gospodarki szacuje, że będą one o 38 proc. wyższe niż rok wcześniej. Jednak
nawet tak znaczące dochody nie są w stanie zrekompensować wpływu sankcji na gospodarkę kraju.
Resort spodziewa się skurczenia się PKB. 

Źródło: Money.pl

Ważna deklaracja Erdogana w sprawie wojny: Stoję po stronie Ukrainy

Zakończyły się rozmowy pomiędzy prezydentami Ukrainy, Turcji oraz sekretarzem generalnym ONZ.
Podczas spotkania Recep Tayyip Erdogan zadeklarował, że Turcja będzie podejmować wysiłki na rzecz
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zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, stojąc po stronie Ukrainy. 

Źródło: gazeta.pl
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