Czwartek, 30 lipca 2020 nr 137/2020
Czwartek, 1 września 2022 nr 143/2022

BRIEF LEWICA
BRIEF LEWICA
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Inflacja mocno zaskoczyła. Miała spaść, a ostro przyspiesza. GUS podał nowe dane
Inflacja konsumencka w sierpniu wyniosła 16,1 proc. w skali roku — podał w środę GUS we
wstępnym odczycie. Oznacza to, że inflacja w Polsce nie tylko nie spadła, jak prognozowali
ekonomiści, ale bardzo mocno przyspieszyła.
Komentarz Lewicy:
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. Można wręcz odnieść wrażenie, że rząd jest zainteresowany tym, aby nie walczyć z inflacją.
Dlaczego? Im bardziej rosną ceny, tym większe wpływy do budżetu i pojawiają się tam dodatkowe
miliardy, które można proponować wyborcom. Co się stanie, kiedy inflacja zostanie powstrzymana?
W budżecie pojawi się jedna wielka dziura, którą będzie bardzo trudno zasypać. Oznaczałoby to albo
podwyżkę podatków, albo cięcia wydatków.
Czy wysoka inflacja zostaje z nami na dłużej? Wszystko na ten moment wskazuje. Rosnące ceny
żywności będą ciągnąć w górę inflację także w 2023 r. A więc to co dzisiaj zrobi lub nie zrobi rząd w
sprawie nawozów odbije się na poziomie cen za rok. Żywność nie jest czymś z czego możemy
zrezygnować i będziemy ją kupować. Dlaczego żywność będzie drożeć? Ponieważ drożeją paliwa oraz
nawozy.
Drugim znaczącym elementem jest i będzie stale niezaspokojony popyt na węgiel. Jego cena rośnie
drastycznie. Wszystko to są obszary, w których rząd ma coś do powiedzenia. 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.
Inflacja to nie tylko wina Putina. Bardzo szybko rośnie inflacja bazowa, która w sierpniu osiągnęła
poziom 10 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.
Jak bardzo pieniądz stracił na wartości obrazuje ile jest dziś warte 500 Plus – to obecnie tylko 370 zł.
Rząd i premier się tym nie przejmują, oni zarabiają wystarczająco dużo, aby wzrost cen ich nie
dotykał.
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Walka z inflacją: uruchomienie pieniędzy z KPO i obniżenie cen paliw
Jeżeli polski rząd poważnie chciałby walczyć z inflacją, to zrobiłby wszystko, aby w odpowiednim
czasie sprowadzić do Polski węgiel, a także tak zarządzać spółkami Skarbu Państwa, aby te nie
wywoływały paniki na rynku nawozów. Drugim ważnym elementem jest spowodowanie, iż 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
Lewica położyła na stole pakiet bardzo ważnych rozwiązań – Bezpieczne Rodzina.

Bezpieczna Rodzina – pakiet osłonowy 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.
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UNIA EUROPEJSKA
Miliardy euro na rolnictwo. Jest zgoda Brukseli
Komisja Europejska zatwierdziła polski Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2023-2027. To ponad 25 miliardów euro, w tym 17 miliardów euro na płatności bezpośrednie poinformował wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.
Źródło: TVN 24 BiS
Kolejny rekord przekroczony. Europejskie kraje płacą za energię najwięcej w historii
Średni miesięczny koszt wytworzenia energii w Europie w sierpniu 2022 r. stał się najwyższy w
historii. Wszystko przez gwałtownie rosnące ceny energii - wynika z badania firmy analitycznej Rystad
Energy. Pod koniec sierpnia w Niemczech koszty te przekroczyły poziom 1 tys. euro za MW. - Jest
tylko jeden aktor - Putin - przekonuje Ursula von der Leyen.
Źródło: Money.pl
Jest decyzja UE. Umowa o ułatwieniach wizowych dla Rosjan zostanie zawieszona
Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział w środę po posiedzeniu unijnych ministrów spraw
zagranicznych w Pradze, że uzgodniono pełne zawieszenie umowy z Rosją o ułatwieniach wizowych.
Źródło: Forsal
KRAJ
Ceny gazu będą zamrożone? Prezes URE mówi "tak"
Prezes URE poinformował, że jest za zamrożeniem cen gazu dla klientów indywidualnych w 2023 r.
Jego zdaniem, bez interwencji wzrost cen gazu może silnie zwiększyć ubóstwo energetyczne.
Źródło: Money.pl
Przedsiębiorstwa przestały inwestować. Firmy przygotowują się na trudne czasy
Przedsiębiorstwa wstrzymują inwestycje i zmniejszają zadłużenie, widząc szalejącą inflację i początek
recesji. W ten sposób przygotowują się na znacznie trudniejsze czasy. Kredyty dla klientów
korporacyjnych w banku Citi Handlowym zmniejszyły się w II kwartale tego roku o 25 proc. w
porównaniu z kwartałem poprzednim, a rok do roku - o 24 proc.
Źródło: Interia.pl
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Biedaszyby wracają do łask. "A co mamy robić? Nie stać nas na węgiel"
Ceny węgla, o ile surowiec w ogóle jest dostępny, sprawiają, że wielu Polaków nie stać na zakup
opału na zimę. Pod Wałbrzychem wracają więc czasy świetności dla niebezpiecznych biedaszybów. A co mamy robić? Nie stać nas na węgiel - mówią mieszkańcy.
Źródło: Businessinsider
Na Westerplatte rozpoczęły się obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej
Z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy na Westerplatte rozpoczęły się w czwartek nad ranem
obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Gospodarzem uroczystości jest wicepremier,
minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
Źródło: Dziennik
Morawiecki przemawiał z okazji Porozumień Sierpniowych. Mówił o Lechu Kaczyńskim, ani słowa o
Wałęsie
Podczas uroczystości upamiętniających 42. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, premier
Mateusz Morawiecki powiedział, że dzięki odwadze związkowców mamy wolną i suwerenną Polskę.
W swoim przemówieniu wspomniał również o Lechu Kaczyńskim, jednak ani razu nie padło nazwisko
pierwszego przewodniczącego "Solidarności" Lecha Wałęsy. Wcześniej o "wygumkowaniu" laureata
Nagrody Nobla mówiła jego żona - Danuta.
Źródło: gazeta.pl
Nowa izba SN po raz pierwszy uchyliła sędziowski immunitet
Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła w środę immunitet sędzi sądu
rejonowego w sprawie dotyczącej spowodowania wypadku drogowego. Jest to pierwsza decyzja
uchylająca immunitet sędziowski, która zapadła w powstałej w lipcu br. izbie.
Źródło: Onet.pl
Hipoteki niechciane i szybciej spłacane. Oto najnowsze dane z rynku
876 tys. – tyle umów hipotecznych w pierwszym miesiącu obowiązywania przepisów o wakacjach
kredytowych zostało nimi objętych. Jednocześnie sprzedaż nowych kredytów spada, a te już
zaciągnięte są szybciej spłacane
Źródło: Forsal
Wakacje kredytowe jednak nie aż tak popularne. Mamy najnowsze dane
Niespełna połowa kredytobiorców zawiesiła spłatę hipoteki w ramach ustawowych wakacji
kredytowych – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Z tej możliwości skorzystały głównie
Lewica
ul. Złota 9/4,
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

5

osoby w dobrej sytuacji finansowej oraz niemające problemów z płaceniem na czas. Największe
zainteresowanie widać wśród osób, którym raty wzrosły najbardziej.
Źródło: Money.pl
W 2022 r. miało być 345 km nowych dróg. Na razie jest 91 km
W tym roku do ruchu zostało włączonych 11 odcinków dróg ekspresowych o łącznej długości 91 km.
To niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że na 2022 r. zaplanowano 345 km nowych tras. W wielu
miejscach są jednak opóźnienia - pisze "Rzeczpospolita".
Źródło: Businessinsider
Porażające dane. Tylu Polaków nigdzie nie wyjechało podczas wakacji
Aż 42,4 proc. Polaków nigdzie nie wyjechało na wczasy w tym sezonie wakacyjnym - wynika z
sondażu IBRiS, przeprowadzonym na zlecenie Radia ZET.
Źródło: Innpoland
ZAGRANICA
Gazprom zwiększa dostawy gazu na Węgry
Gazprom będzie dostarczał na Węgry we wrześniu i październiku do 5,8 mln metrów sześc. gazu
ziemnego dziennie ponad ilości określone w długoterminowej umowie pomiędzy Węgrami a Rosją –
przekazał w środę na Facebooku szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto
Źródło: Forsal
Rosyjscy szpiedzy przeniknęli do niemieckiego rządu
Dwóch wysokich urzędników niemieckiego ministerstwa gospodarki jest przedmiotem dochodzenia
w związku z zarzutami o szpiegostwo na rzecz Rosji — podała w środę gazeta "Die Zeit".
Źródło: Onet.pl
Polskie myśliwce na na nowej misji. Jest decyzja Andrzeja Dudy
Wojna w Ukrainie. Czwartek to 190. dzień rosyjskiej inwazji. Polskie samoloty od 1 września
rozpoczynają dyżur bojowy w przestrzeni powietrznej Słowacji, a misja związana jest z kryzysem
bezpieczeństwa w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Ponad 200 wyeliminowanych Rosjan i sześć
rozbitych magazynów amunicji, sprzętu i broni armii Kremla - tak bilans skutecznych ataków sił
Ukrainy w południowej części frontu.
Źródło: wp.pl
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