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Inflacja nie odpuszcza. Najnowsze dane GUS
Inflacja konsumencka (CPI) we wrześniu tego roku wyniosła 17,2 proc. rok do roku - wynika z
ostatecznego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). We wrześniu zdecydowanie
podrożały ceny żywności, edukacji oraz usługi rekreacyjne. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym,
szybkim szacunkiem GUS. Takiego wzrostu cen w Polsce nie było od 25 lat.
Komentarz Lewicy:
Im dłużej trwa walka z inflacją, tym trudniej będzie ją zdławić. A obecny bardzo wysoki poziom inflacji
oraz coraz większe potrzeby pożyczkowe rządu oraz brak środków z KPO tworzą ogromne zagrożenie,
że inwestorzy na rynku wpadną w panikę i trudno będzie sprzedać obligacje rządowe.
Głównymi narzędziami walki z załamaniem sprzedaży obligacji jest podwyższenie procentu
sprzedawanego długu (czyli wyższy koszt obsługi zadłużenia), ale przede wszystkim podwyższenie
stóp procentowych do znacznie wyższego poziomu niż dotychczas. Polski konsument znów zapłaci za
to jeszcze niższym poziomem życia.
Podobny ścieżkę przechodziły Węgry, teraz Wiktor Orban wykonuje nerwowe ruchy, aby waluta jego
kraju nie załamała się. Po pierwsze, zgadza się na warunki zawarte w węgierskim KPO, aby szybko
uzyskać pieniądze z Funduszu Odbudowy, a także wysłać sygnał o stabilności. Po drugie, minister
finansów Węgier zapowiedział, iż jego kraj będzie się starał o przyłączenie się do mechanizmu
stabilizacji kursów walutowych ERM-2 , czyli poczekalni do euro. To drugi sygnał do rynków, co rząd
zrobi, aby kraj odzyskał stabilność. Polsce w najbliższych miesiącach ten scenariusz nie grozi, ale pod
koniec 2023 r. już tak. Jednakże to pokazuje, jak wielki błędem jest odrzucenie środków z KPO.
Polska nie traci tylko 67 mld złotych, ale płaci też wyższą inflacja, niższą wartością złotego i większymi
kosztami obsługi długu.
Dane GUS mówią o rekordowej 17-procentowej inflacji w Polsce, ale prawdę widać przy kasie,
produkty żywnościowe są droższe o kilkadziesiąt procent. Lewica spod Kancelarii Premiera w
Warszawie pokazuje prawdziwy obraz drożyzny. PiSinflacja to: pieczywo droższe 30,5% mleko o 31%
droższe, masło zdrożało o 34%, za kawę trzeba zapłacić o 21% więcej, a opał jest o 172% droższy.
Lewica mówi jasno: należy ograniczać inflacje w Polsce, chronić najsłabszych oraz utrzymać wzrost
gospodarczy. W tym celu proponujemy wzmacniać inwestycje w Polsce, przede wszystkim w
odnawialne źródła energii – co jest powiązane z odblokowaniem pieniędzy w ramach KPO, to
działanie powinno też pomóc w ustabilizowaniu ceny złotego. Należy też ograniczyć zużycie energii
przez odbiorców indywidualnych co powinno obniżyć popyt na energię – temu służy bon na zakup
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energooszczędnych urządzeń AGD w wysokości 2500 zł. Trzeba ograniczyć wzrost marż koncernów
energetycznych, w tym celu proponujemy ustawę o ograniczeniu marż koncernów paliwowych oraz
podatek od zysków nadzwyczajnych firm energetycznych. Ze środków z tego podatku powinny być
finansowane pakiety osłonowe dla użytkowników energii.
Pracownicy budżetówki nie mogą płacić za ten kryzys. Zatrudnieni w tym sektorze dwa razy zapłacą
za obecny kryzys. Pierwszy dlatego, że nie otrzymają podwyżek nawet na poziomie inflacji, a drugi
poprzez wzrost cen, czyli za te same produkty i usługi zapłacą więcej. W budżecie na 2023 zapisano
prognozę inflacji na 9,8 procent, będzie więcej, rząd zapowiada wzrost płac dla budżetówki na
poziomie 7,8 procent. Oznacza to realny spadek dochodów blisko ¼ wszystkich zatrudnionych w
Polsce. Lewica domaga się 20 procentowej podwyżki dla sfery budżetowej.
Wstrzymane fundusze UE dla Polski. Ila pieniędzy na inwestycje przepadło?
Polskie regiony nie będą miały pieniędzy na inwestycje z powodu polityki rządu Zjednoczonej
Prawicy. Komisja Europejska zapowiedziała, że nie zrefunduje wydatków.
Komentarz Lewicy:
Z Brukseli płyną do Polski złe i smutne informacje. Komisja Europejska ma wątpliwości i nie chce
zaakceptować zgniłego porozumienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej.
Lewica od samego początku przestrzegała, że żadne sztuczki nie pomogą. Udawanie, że się likwiduje
Izbę Dyscyplinarną nie jest jej likwidacją.
Głupi upór PiS-u i to, że daje się szantażować Ziobrze, który w ten sposób wzmacnia swoją pozycję
polityczną sprawia, że te pieniądze nie trafiają do Polski. A one są potrzebne tu i teraz. natychmiast.
bez nich czeka nas jeszcze większa drożyzna, jeszcze wyższe raty kredytów i w końcu bark rozwoju.
Jak sprawić, żeby pieniądze do Polski trafiły? Wystarczy wziąć ustawę Lewicy dotyczącą likwidacji Izby
Dyscyplinarnej, przegłosować i zamknąć sprawę likwidując ten organ raz na zawsze. A co za tym idzie
przyjąć pieniądze z Funduszu Odbudowy. Dać szansę polskim rodzinom na to, żeby mogły swobodnie
się rozwijać. Żebyśmy mogli na poważnie walczyć z drożyzną i mieli narzędzia do tego, żeby
powstrzymać inflację. A inwestycje, żeby służyły gospodarce. Polska rodzina zasługuje na to, żebyśmy
te pieniądze z Funduszu Odbudowy przyjęli. Dość szamotaniny. Te pieniądze się Polkom i Polakom
należą. Trzeba tylko po nie sięgnąć.
Rząd Mateusza Morawieckiego zrzuca winę za wszystkie swoje błędy i niepowodzenia na nienazwane
wprost instytucje europejskie. Brak środków z Funduszu Odbudowy, konflikt w Turowie,
niekonstytucyjna reforma sądownictwa – wszystkiemu winna jest Bruksela, a partia Jarosława
Kaczyńskiego przecież jedynie walczy z brukselskimi biurokratami o suwerenność Polski. Wszystkie te
działania nie są przypadkowe, to jasna strategia PiS-u, która ma za zadanie zohydzić Polkom i
Polakom członkostwo naszego kraju w UE.
Zasada pieniądze za praworządność nie została Polsce narzucona, premier Mateusz Morawiecki w
imieniu RP zaakceptował ten mechanizm na szczycie Rady Europejskiej w grudniu 2020 roku, a samo
rozporządzenie zostało przyjęte i weszło w życie 1 stycznia 2021.
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Nas nie interesują rozgrywki Morawiecki kontra Ziobro, czy inne wojenki w koalicji rządzącej, nas
interesuje 770 mld zł dla Polek i Polaków. Tom co teraz robią politycy koalicji rządzącej jest
działaniem na szkodę Polski i jej obywateli. Jeżeli PiS nie zmieni swojej polityki, nie zlikwiduje Izby
Dyscyplinarnej i nie przywróci praworządności, do Polski nie trafi ani jedno euro. Jeżeli PiS nie
zrezygnuje ze swojego uporu, zagrożone jest 770 mld złotych dla Polski.
UNIA EUROPEJSKA
Europejskie państwa chcą stworzyć tarczę antyrakietową. Bez Polaków
15 państw na czele z Niemcami podpisało w Kwaterze Głównej NATO list intencyjny w sprawie
budowy europejskiej tarczy antyrakietowej. Wśród nich są wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej z
wyjątkiem Polski. Sprawę skomentował polski minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. - My
realizujemy projekt razem z Wielką Brytanią, mamy już pierwsze elementy tego projektu - chodzi o
"Sky Sabre" i chodzi o "małą Narew" – stwierdził.
Źródło: RMF FM
Nieoficjalnie: Ursula von der Leyen za plecami UE dogadała się z Pfizerem ws. szczepionek? UE
wszczyna dochodzenie
Ursula von der Leyen może mieć kłopoty. Prokuratura Europejska potwierdziła, że wszczęła
dochodzenie ws. zakupu szczepionek przeciwko COVID-19 przez Unię Europejską. Nie przekazano
jednak żadnych szczegółów. Przewodnicząca Komisji Europejskiej jest według mediów jedną z
głównych podejrzanych, gdyż KE nie ujawnia zapisu jej rozmów z kierownictwem Pfizera.
Źródło: Gazeta.pl
Szrot: Kością niezgody między rządem a KE jest kwestionowanie statusu sędziów
Komisja nie dotrzymała kompromisu, który był zawarty" - stwierdził w niedzielę Paweł Szrot z
Kancelarii Prezydenta. A jednak to polski rząd nie chce wypełnić kamieni milowych, do których się
zobowiązał
Źródło: OKO.press
Sędzia Gąciarek niedopuszczony do orzekania. Nominaci Ziobry blokują miliardy z KPO dla Polski
Sędzia Piotr Gąciarek wbrew orzeczeniom i prawu UE nie został dopuszczony do orzekania. To
decyzja prezeski sądu z nominacji ministra Ziobry. Wbrew prawu UE rzecznik dyscyplinarny zrobił też
dyscyplinarki trzem sędziom z Warszawy za stosowanie wyroków ETPCz i TSUE
Źródło: OKO.press

Los pieniędzy z KPO przesądzony? Duda "czuje się oszukany" przez szefową KE
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Prezydent Andrzej Duda ma zakończyć negocjacje w sprawie KPO. Jak powiedział prezydencki
współpracownik, Duda ma nie widzieć już dla siebie roli w dalszych negocjacjach z szefową Komisji
Europejskiej Ursulą von der Leyen. Ta miała przyjąć argumenty Dudy, ale zdaniem szefa Biura Polityki
Międzynarodowej KPRP Jakuba Kumocha okazała się "zbyt słaba politycznie".
Źródło: Natemat
KRAJ
Niespodziewanie wysoki deficyt. Import węgla przygniata bilans handlowy
Takiego rozstrzału w obrotach bieżących nikt się nie spodziewał. Deficyt w sierpniu wyniósł 3,97 mld
euro - podał Narodowy Bank Polski. Wynik jest zdecydowanie gorszy od oczekiwań rynku, które
mówiły o 1,55 mld euro. To w dużej mierze to efekt zakupu węgla z zagranicy.
Źródło: Money.pl
Rosjanie mieli nagrania polskich polityków przed wybuchem afery taśmowej? "Newsweek":
Falenta im je sprzedał
Prokuratura nie podjęła wątku szpiegostwa w sprawie afery podsłuchowej. A taki może istnieć,
ponieważ Rosjanie poznali treść nagrań z lat 2013-2014 przed Polakami - wynika z ustaleń śledztwa
dziennikarskiego "Newsweeka", który przytacza zeznania wspólnika Marka Falenty. Zgodnie z jego
słowami, Falenta sprzedał Rosjanom nagrania miesiąc przed wybuchem afery podsłuchowej w
czerwcu 2014 r.
Źródło: Gazeta.pl
Kowalski: Polska Żabka, polski Lidl, polska Biedronka. Jestem za repolonizacją
"Polska Żabka, polski Lidl, polska Biedronka. Jestem za repolonizacją. To byłaby dobra informacja dla
polskich konsumentów, a szczególnie rolników" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM
wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, pytany o słowa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o
możliwym odkupieniu sklepów Żabka. "Byłoby więcej polskich produktów w sieciach, które są dzisiaj
pod władztwem zagranicznych koncernów" – dodawał gość Roberta Mazurka.
Źródło: RM FM
Lekarz przyjmie bez kolejki policjanta, strażaka i "terytorialsa" oraz ich rodziny
W najnowszej wersji projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej dodano
artykuł, który poszerza grupę osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń medycznych bez
kolejki.
Źródło: Puls Medycyny
Pułapka rentowa zlikwidowana. Od 2023 r. świadczenie w górę
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- W przyszłym roku renta socjalna wyniesie co najmniej 1588,44 zł brutto. W 2015 r. świadczenie to
wynosiło 739, 58 zł brutto - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Od
tego roku zniesiona została tzw. pułapka rentowa.
Źródło: Money.pl
Wszystkich Świętych drogie jak nigdy. W tle rosyjski wątek
Producenci zniczy już dziś wiedzą, że w tym roku na Wszystkich Świętych będzie drogo jak nigdy. To
efekt rosnących cen surowców, ale w sprawie jest też wątek rosyjski. — I tak będzie taniej niż za rok
— ironizuje w rozmowie z Business Insider Polska Dariusz Szlęzak, prezes Polwaxu.
Źródło: Businessinsider
Znamy pensje w nowym instytucie. Dyrektor zarobił na sprawie reparacji już 190 tys. zł
Kwestią reparacji od Niemiec zajmuje się stworzony niedawno Instytut Strat Wojennych im. Jana
Karskiego. Jego dyrektor Mirosław Kłusek od grudnia 2021 r. zarobił 190 tys. zł, a w przyszłym roku na
działalność Instytutu przeznaczonych zostanie 17 mln 501 tys. zł — ustalił "Super Express".
Źródło: Onet.pl
Łukasz Mejza przyszedł na spotkanie ws. budowy mieszkań z człowiekiem oskarżonym o
defraudację... przy budowie mieszkań
Daniel Szymanowski, oskarżony przez prokuraturę w Zielonej Górze o przywłaszczenie 420 tys. zł ze
spółki zajmującej się budownictwem społecznym, przyszedł w towarzystwie Łukasza Mejzy na
spotkanie dotyczące… budowy mieszkań społecznych w Lubuskiem. Organizatorem spotkania był
Krajowy Zasób Nieruchomości, który odcina się od Daniela Szymanowskego. Ale prezes KZN siedział
na spotkaniu obok oskarżonego mężczyzny.
Źródło: wp.pl
Przekazał zużyte opony w dobrej wierze, dostał 1,4 mln zł kary. Jest decyzja sądu
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił decyzje o naliczeniu suwalskiemu
przedsiębiorcy opłat sięgających obecnie z odsetkami blisko 1,4 mln zł za przekazanie jednej z
fundacji kilkudziesięciu opon na budowę ogrodu, co zostało przez urzędników uznane za pozbycie się
odpadów.
Źródło: Bankier.pl

Zbigniew Ziobro przegrał w sądzie. Musi ujawnić jak wydano środki z Funduszu Sprawiedliwości
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Fundacja Wolności wygrała sądową batalię z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Resort
nie chciał ujawnić informacji o dotacjach przyznanych z Funduszu Sprawiedliwości w woj. lubelskim.
Orzeczenie nie jest prawomocne. — Wszyscy wiedzą, że informacje o przyznanych dotacjach z
pieniędzy publicznych podlegają ujawnieniu — mówi Onetowi prezes Krzysztof Jakubowski.
Źródło: Onet.pl
Partia Kaczyńskiego rozważa wyborczą rewolucję
Zwiększenie liczby komisji wyborczych to najnowszy pomysł, który jest analizowany przez partię
Jarosława Kaczyńskiego.
Źródło: rp.pl
PERN: przywróciliśmy tłoczenie ropy naftowej w uszkodzonym rurociągu
Służby techniczne przywróciły pełną funkcjonalność uszkodzonej nitki rurociągu, którym dostarczana
jest ropa naftowa do niemieckich klientów. Obecnie dostawy odbywają się przy wykorzystaniu
obydwu rurociągów Odcinka Zachodniego - przekazała spółka PERN.
Źródło: TVN 24 BiS
ZAGRANICA
Chiny. Xi Jinping zapowiada wzmacnianie armii i utrzymanie polityki "zero COVID". "Kluczowe pięć
kolejnych lat"
Budowa "światowej klasy armii", obrona polityki "zera tolerancji wobec COVID-19" oraz sprzeciw
wobec niepodległości Tajwanu - to główne tezy przemówienia prezydenta Chin rozpoczynającego XX.
zjazd partii komunistycznej. Oczekuje się, że Xi Jinping będzie pierwszym chińskim przywódcą od
czasów Mao Zedonga, który będzie pełnił najwyższy urząd w państwie przez więcej niż dwie
kadencje.
Źródło: Gazeta.pl
Chiny: Zastrzegamy sobie prawo użycia siły w sprawie Tajwanu
Pokojowe zjednoczenie jest pierwszym wyborem, ale Chiny zastrzegają sobie prawo użycia siły w
sprawie Tajwanu - oświadczył w sobotę rzecznik Komunistycznej Partii Chin (KPCh) Sun Yeli na
konferencji prasowej przed rozpoczynającym się w niedzielę XX zjazdem Komunistycznej Partii Chin
(KPCh).
Źródło: Polsat News
Przełomowa deklaracja Izraela w sprawie Ukrainy. "Nadszedł czas"
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"Nadszedł czas, aby Ukraina otrzymała pomoc wojskową, tak jak zapewniają to Stany Zjednoczone i
państwa NATO" — napisał Nachman Szaj, minister ds. diaspory Izraela, w reakcji na doniesienia o
dostawach irańskiej broni dla Rosji.
Źródło: Onet.pl
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