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Mapa drogowa dla demokratycznej opozycji
Polki i Polacy mający różne poglądy, popierający różne partie demokratycznej opozycji już dziś muszą
wiedzieć, że żaden ich głos nie będzie zmarnowany. Muszą mieć pewność, że dzisiejsza opozycja jest
poważna i odpowiedzialna. Musimy pokazać Wyborcom i Wyborczyniom, że mamy plan na przejęcie
władzy i jej sprawowanie. Lewica proponuje podjęcie konkretnych zobowiązań.
Odpowiedzialna opozycja to taka, która ze sobą rozmawia, wspiera się, spotyka. Nie jest
najważniejsze czy będzie lista jedna, czy dwie, czy trzy. Ważne jest to, aby te listy były zwycięskie, aby
odsunąć PiS od władzy. Dlatego apelujemy do nakreślenia „mapy drogowej” dla całej demokratycznej
opozycji.
Jej główne założenia to zrobienie do końca następujących rzeczy:
1. Zawarcie paktu senackiego
2. Utworzenie jednego wspólnego komitetu wyborczego do Senatu
3. Podpisanie deklaracji dotyczącej utworzenia koalicji rządowej po wyborach.
4. Stworzenie planu na pierwsze 100 dni rządzenia, czyli jakie ustawy i działania zostaną wdrożone w
pierwszej kolejności
Groźba zwolnień w firmach. Pracodawcy na razie starają się przeczekać kryzys
Już 12,9 tys. osób straciło do lipca pracę. To ponad jedna czwarta więcej niż przed rokiem. Cięć
etatów jeszcze przybędzie.
"Fatalne" dane o wynagrodzeniach. Spadek płac realnych największy od 2006 r.
Mimo że w sierpniu nominalne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły, wzrost ten był
niższy od inflacji. W rezultacie realne płace spadły i to najmocniej od 2006 r. W rzeczywistości może
być jeszcze gorzej.
Komentarz Lewicy:
Dane o płacach w przedsiębiorstwach wyglądają bardzo źle. Od 2006 r. nie obserwowaliśmy tak
dużego spadku płac realnych. Gdyby te dane obejmowały sferę budżetową oraz mikrofirmy to ten
obraz wyglądałby jeszcze gorzej. Polki i Polacy realnie zarabiają coraz mniej!
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Średnia płaca w Polsce w firmach zatrudniających >9 osób wzrosła o 12,7% r/r. To oznacza, że w
obliczu ponad 16-procentowej inflacji, realne płace skurczyły się w porównaniu do sierpnia ubiegłego
roku o 3,4%.
To już drugi miesiąc, kiedy wynagrodzenie w tym sektorze rośnie wolniej niż inflacja. Wniosek? Spirali
płacowej nie widać . Nominalne wynagrodzenia w przemyśle w zasadzie nie zmieniły się od marca. W
budżetówce wynagrodzenia realne spadły, a ceny w tym samym czasie wzrosły. Ludzie pracy coraz
mocniej odczuwają obecny kryzys.
Przekłada się to na decyzje zakupowe konsumentów i ograniczenie wydatków. Dlatego Lewica
domaga się 20-procentowej podwyżki dla sfery budżetowej oraz zwiększania płacy minimalnej, która
do 2030 r. powinna osiągnąć poziom 60% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
Dlaczego bezrobocie wciąż nie rośnie? Ponieważ z jednej strony mamy najwięcej w historii osób,
które zeszły z rynku pracy i pobierają emerytury; z drugiej strony duże firmy mają ogromne zasoby
gotówki, które zostały zbudowane przez ostatnie tłuste lata. Zarządzający firmami uznali, iż na tę
chwilę bardziej im się opłaca utrzymać stan zatrudnienia na obecnym poziomie, niż potem szukać
nowych pracowników za rok, co również wiąże się z kosztami.
Zupełnie inna sytuacja ma miejsca w małych firmach, które z jednej strony nie mają aż tak dużych
zasobów gotówki, a z drugiej strony dusi ich ciągły wzrost kosztów materiałów oraz prądu czy paliwa.
One już teraz są w trudnej sytuacji biznesowej i za chwilę mogą rozpocząć zwolnienia.
W gospodarce widać wpływ cen energii na produkcję, która trzyma się nieźle. Koszt zużycia energii
wśród przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniających powyżej 9 osób wzrósł w pierwszym półroczu
o ponad 50% r/r i wyniósł blisko 50 mld zł.
W kwartale technicznej recesji nie będzie, jednakże nie wyklucza to spowolnienia w czwartym
kwartale 2022 r. Dane oraz polityka rządu zapowiadają, iż wyższa inflacja zostanie z nami na dłużej.
Co dalej z gospodarką? Poza czynnikami zewnętrznymi związanymi z wojną w Ukrainie, brakami
surowców, to polską ekonomię powinny rozruszać inwestycje. Od dawna mówimy, iż źródłem
taniego kapitału są pieniądze z KPO dla Polski, ale obecnie w związku z decyzjami politycznymi
kierownictwa PiS są one niedostępne.
Zatwierdzenie KPO przez Komisję Europejską czy podpisanie dotycząca finansowania nie oznacza, że
pieniądze z tego funduszu będą płynąć do Polski. Fundusz Odbudowy jest skonstruowany w oparciu o
tzw. kamienie milowe. Fundusze z KPO będą wypłacane po przeprowadzeniu konkretnych inwestycji i
sprawdzeniu przez Komisję Europejską, czy są one realizowane zgodnie z Krajowym Planem
Odbudowy.
Czy pieniądze z KPO można zastąpić pożyczając je rynku, ale oprocentowanie takiego długu będzie o
wiele wyższe od tego, kapitału, który możemy pozyskać w ramach Funduszu Odbudowy. Mówimy o
około 100 mld zł rocznie przez 3 lata. W takiej sytuacji każdy 1% wyżej kosztu pozyskania kapitału
robi ogromną różnicę, Mówimy o 4-7 mld zł dodatkowych kosztów na każde pożyczone z rynku 100
mld zł.
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Drugim motorem inwestycji mógłby być sektor przedsiębiorstw, ale przy ciągle zmieniającym się
praktycznie z miesiąca na miesiąc prawie – zwłaszcza tym podatkowym – nikt nie będzie podejmował
długofalowych decyzji o wydawaniu pieniędzy, lepiej do cna wykorzystać to co się już posiada.
Dlatego też 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.
Uproszczenie 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.
- Odblokowania pieniędzy dla Polski w ramach KPO.
UNIA EUROPEJSKA
Unijny komisarz dla Polsat News: Czekamy na reformy w Polsce
- Podpisana umowa z Polską dotycząca finansowania KPO to tylko narzędzie dla celów
proceduralnych - powiedział w rozmowie z korespondentką Polsat News Dorotą Bawołek Didier
Reynders, unijny komisarz ds. sprawiedliwości. Jak podkreślił, "czekamy na reformy w Polsce".
Źródło: Polsat News
UE dała niewiele na uchodźców” – twierdzi rząd i apeluje o osobny fundusz. Ma rację? Sprawdzamy
„Nie chodzimy po prośbie” - mówił w marcu Jarosław Kaczyński o europejskich pieniądzach na pomoc
uchodźcom przybywającym do Polski. Teraz rząd zarzuca UE, że dała niewiele, a inne środki „i tak się
Polsce należały". Czy to prawda?
Źródło: OKO.press
Ukraina dostanie 5 mld euro tanich pożyczek. Jest ostateczna zgoda Unii Europejskiej
Jest ostateczna zgoda Unii Europejskiej na przekazanie Ukrainie 5 miliardów euro tanich pożyczek.
Korespondentka Polskiego Radia z Brukseli ustaliła, że taką decyzję podjęli we wtorek ministrowie do
spraw europejskich krajów członkowskich na spotkaniu w stolicy Belgii.
Źródło: gazeta.pl
Lewica
ul. Złota 9/4,
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

3

KRAJ
PiS szykuje Centralny Rejestr Wyborców. DGP dotarł do projektu
Takiego rejestru od lat domaga się PKW. Rząd jak dotąd deklarował, że baza powstanie, ale nie
prędzej niż na wybory prezydenckie w 2025 r. Teraz prace przyspieszają, a opozycja ma obawy o
prawdziwe intencje.
Źródło: Dziennik
Nowa Izba SN uderza w Zbigniewa Ziobrę: minister nie może zawieszać sędziów za wydawane
orzeczenia
Tymczasowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej po raz pierwszy oceniła decyzję ministra
sprawiedliwości o zawieszeniu niezależnego sędziego. I uznała, że Zbigniew Ziobro niezasadnie
zawiesił sędzię Marzannę Piekarską-Drążek za stosowanie orzeczeń TSUE i ETPCz
Źródło: OKO.press
Kłopoty z dodatkiem węglowym. Gminy wciąż bez rządowych pieniędzy, a mieszkańcy bez wypłat
Rząd wciąż nie przekazał wojewodom pieniędzy, które ci mają przelać na konta gmin w swoich
regionach jako środki na dodatek węglowy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska obiecuje, że przelewy
do wojewodów trafią w tym tygodniu. Bez tego kroku nie rozpoczną się wypłaty nowego świadczenia
– mimo że samorządy pozytywnie rozpatrzyły już tysiące wniosków o nową zapomogę. "Jesteśmy w
stałym dialogu z samorządami" — zapewnia nas ministerstwo.
Źródło: Onet.pl
Brakuje pieniędzy na import węgla. "Dostawy ciepła mogą być zagrożone"
Wobec deficytu polskiego węgla na rynku elektrownie i ciepłownie muszą kupować węgiel z
zagranicy. Nie dość, że jest on kilka razy droższy od krajowego, to jeszcze trzeba za niego płacić z
góry. To postawiło pod ścianą wiele lokalnych ciepłowni, które nie mają ani pieniędzy, ani zdolności
kredytowych, by zapewnić sobie opał na zimę. Zresztą banki jak dotąd i tak nie były chętne do
finansowania handlu węglem. To ma się jednak zmienić. Pekao już poluzowało swoją antywęglową
politykę. Nie jest wykluczone, że na taki krok zdecydują się też inne państwowe banki.
Źródło: Businessinsider
Drastyczne podwyżki cen energii. Oto ile rząd chce przeznaczyć na wsparcie firm
Rząd przyjął we wtorek 20 września projekt dotyczący programów pomocowych dla firm, które
ponoszą dodatkowe koszty w związku ze znaczącym wzrostem cen energii elektrycznej i gazu. W
latach 2022-24 na pomoc branżom energochłonnym przeznaczymy 17,4 mld zł - podało Ministerstwo
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Rozwoju i Technologii.
Źródło: Money.pl
Rząd zamknie firmy bez odszkodowań. Rewolucja w ustawie o ochronie ludności
Fundusz Ochrony Ludności, stany podniesionej gotowości, wyższe zasiłki dla poszkodowanych w
wyniku klęsk żywiołowych, likwidacja RCB - to niektóre rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o
ochronie ludności cywilnej oraz o stanie klęski żywiołowej opublikowanym przez Rządowe Centrum
Legislacji.
Źródło: Bankier.pl
Mniej Polaków, pustoszeje ściana wschodnia, Wrocław wyprzedził Łódź
Spadła liczba Polaków zamieszkujących nad Wisłą w porównaniu z 2011 r., pustoszeją i starzeją się
gminy i powiaty wschodniej Polski, Wrocław wskoczył na podium miast o największej liczbie
mieszkańców — to najważniejsze informacje przekazane przez prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
Źródło: Onet.pl
Głos sprzeciwu z samego serca NBP. "To oszukiwanie ludzi"
Dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, jeśli inflacja osiągnie u nas poziom 20 proc. Ta liczba jest
dramatycznie zła. To jest tolerowanie coraz dalszego odchodzenia od celu inflacyjnego NBP w imię
jakieś iluzji, że bronimy miejsc pracy. Nie bronimy. Ta teza jest fałszywa. Jest to po prostu
oszukiwanie - przekonuje w rozmowie z money.pl prof. Joanna Tyrowicz, nowa członkini Rady Polityki
Pieniężnej. Cała rozmowa z profesor Tyrowicz będzie dostępna w środę o g. 9:05 w programie
"Money.pl.
Źródło: Money.pl
Rząd chce zrobić pilotaż akcji tanich mieszkań dla potrzebujących w tym roku
Minister w KPRM Agnieszka Ścigaj zapowiedziała we wtorek, że jeszcze w tym roku rząd chce zrobić
pilotaż akcji tanich mieszkań dla potrzebujących. Będzie skierowany m.in. do samotnych matek, osób
niepełnosprawnych czy uchodźców z Ukrainy – poinformowała.
Źródło: Bankier.pl
KRS: zaskarżymy ustawę budżetową do TK. W sądach nie mogą zarabiać mniej niż teraz
Jeśli taki projekt budżetu przejdzie, to zaskarżymy ustawę do Trybunału Konstytucyjnego – pisze
Krajowa Rada Sądownictwa w uchwale.
Źródło: rp.pl
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Brakuje antybiotyków dla dorosłych. Problem ma utrzymać się co najmniej do końca roku
Sezon infekcji jeszcze się na dobre nie zaczął, a już jest problem z zaopatrzeniem w leki poszukiwane
w okresie nasilonych zachorowań. Dopiero co wydawał się zażegnany kryzys z antybiotykami dla
dzieci, a już pojawił się kolejny, z całą grupą pochodnych penicyliny dla dorosłych. Farmaceuci
spodziewają się poprawy sytuacji dopiero w przyszłym roku.
Źródło: ezdrowie.pl
ZAGRANICA
Czechy. Polacy skupują tani węgiel u sąsiadów. Sprzedawcy są zaskoczeni
"U nich tona kosztuje od 20 do 25 tys. koron (3,8 tys. do 4,8 tys. zł - red.), a w Czechach płacą ok. 5,5
tys. koron (ok. 1000 zł - red.) za tonę" - wyjaśnia obecność ciężarówek na polskich rejestracjach w
czeskich składach węgla Jakub Hanuš, pracownik firmy Olvan Náchod. Portal Seznam Zprávy, z
którym rozmawiał, informuje też o kurczących się zapasach tego surowca w magazynach naszych
sąsiadów.
Źródło: Polsat News
Tajemnicze irańskie drony zaczęły atakować Ukraińców. Od kilku dni nasilenie uderzeń, zwłaszcza
na artylerię
Rosjanie zaczęli na szerszą skalę używać kupionych w Iranie bezzałogowców. Zwłaszcza w obwodzie
charkowskim, rejonie ostatniej dużej ukraińskiej kontrofensywy. Szczątki wskazują na maszynę o
nazwie Shahed-136. Ma być awaryjna, ale czasem robiąca co do niej należy.
Źródło: Gazata.pl
Przemówienie Putina odwołane. Co planuje prezydent Rosji
Media na całym świecie od godziny 19 oczekiwały na przemówienie Władimira Putina. Fakt, że
przywódca Rosji nie wygłosił orędzia w ciągu następnych godzin, uruchomił falę spekulacji na temat
wydarzeń na Kremlu. Według nieoficjalnych doniesień nagrane przemówienie zostanie pokazane w
środę. Rosyjskie kanały na Telegramie wskazują na godz. 9 rano czasu moskiewskiego (8 rano według
czasu polskiego).
Źródło: Onet.pl
Szef NATO o zapowiedzi pseudoreferendów na okupowanych terenach: Dalsza eskalacja wojny
Putina
Sekretarz generalny NATO potępił zapowiedź zorganizowania pseudoreferendów o przyłączeniu do
Rosji na okupowanych terytoriach. "To dalsza eskalacja wojny Putina" - napisał Jens Stoltenberg.
Źródło: Gazata.pl
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Mocne przemówienie Dudy na forum ONZ. "Rosja winna jest Ukrainie reparacje wojenne"
– Nie ma sprawiedliwości bez zadośćuczynienia; Polska nie zaprzestanie działań zmierzających do
pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za naruszenia prawa międzynarodowego – mówił prezydent
Andrzej Duda. – Ktoś, kto świadomie niszczy uprawy w spichlerzu świata będzie za to ścigany do
końca swojego życia – mówił.
Źródło: Onet.pl
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