
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Inflacja w Polsce znacznie poniżej prognozy. Poznaliśmy najnowsze dane

Inflacja w Polsce w listopadzie 2022 r. (szybki szacunek) wyniosła 17,4 proc. – podał GUS. W stosunku
do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,7 proc. Listopadowy odczyt to duże zaskoczenie, bo jest
znacznie poniżej prognozy. Konsensus zakładał inflację na poziomie 18 proc. 

Komentarz Lewicy:

Przede wszystkim to, że inflacja zwolniła nie oznacza to, że ceny spadły, one rosną po prostu wolniej.
Ciut wolniej. 

Lekkie hamowanie wzrostu cen wynika jak na razie wynika ze spadku cen energii. Złą informacja jest
to, że wciąż rośnie inflacja bazowa do 11,3%. Oznacza to, że na wzrost cen mają w coraz większym
stopniu czynnik  wewnętrzne a  nie  zewnętrzne,  a  duży  skok cen żywności  może spowodować,  iż
realny wzrost kosztów życia nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. 

Uwagę zwraca informacja o spadku cen energii, jak wynika z danych najprawdopodobniej chodzi o
węgiel. Jego cena spadła zarówno na rynku hurtowym, jak i w składach, gdzie odczuwalny jest spadek
sprzedaży, ponieważ klienci czekają na rządowe dostawy taniego surowca.

Komisja  Europejska  prognozuje,  iż  w najbliższych  dwóch  latach  inflacja  w  Polsce  będzie  jedną  z
najwyższych w Unii Europejskiej. Wzrost cen ma spowolnić dopiero w 2024 r. 

Inflacja  spada  w  USA  oraz  wielu  innych  krajach.  Tam  walkę  ze  wzrostem  cen  nie  prowadzi  się
wyłącznie przez stopy procentowe. Prezydent Joe Biden przez wiele miesięcy sprzedawał na rynku
ropę z rezerw strategicznych Stanów Zjednoczonych. Hiszpania czy Niemcy inwestują w transport
zbiorowy i tym samym obniżają w popyt na paliwa. 

Kryzys  energetyczny  w  krajach  Unii  Europejskiej  nie  został  rozwiązany.  Jak  wskazuje  Komisja
Europejska i wielu specjalistów jedną ze spraw, która zdecyduje o tym czy inflacja nie wystrzeli w
górę przy jednoczesnej recesji jest problem zastąpienia rosyjskiego gazu. Obecnie mamy ciepłą zimę i
magazyny pełne w blisko 90 procentach. Ale przez najbliższe 12 miesięcy przemysł będzie zużywał
ten gaz i pojawi się kwestia nowych dostaw. 

Walka z inflacją to przede wszystkim walka z cenami energii.
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Lewica mówi jasno: bez inwestycji w odnawialne źródła energii, odblokowania środków z KPO oraz
oszczędności w zużyciu energii – nie uda się w Polsce ograniczyć inflacji, ochronić najsłabszych oraz
utrzymać wzrost gospodarczy.  

Bon AGD

Oszczędność energii to najszybszy i najtańszy sposób rozwiązania obecnego kryzysu. Temu służy bon
na zakup energooszczędnych urządzeń AGD w wysokości 2500 zł. Tak, by każdy kogo na to nie stać,
mógł kupić energooszczędną lodówkę lub inny sprzęt. Bon działałby na podobnej zasadzie jak bon
turystyczny.  Można  by  go  było  wykorzystać  jako  płatność  w  sklepach  AGD  przy  jednoczesnym
oddaniu starego sprzętu. 

Program Lewicy objąłby około 7 mln osób, których dziś nie stać na kupno nowej pralki czy lodówki.
Dodatkowo to rozwiązanie pomoże utrzymać wzrost gospodarczy, poprzez wzrost popytu na sprzęt
AGD. Koszt takiego programu to 6 mld zł.

Odblokować środki z KPO 

41,7% środków z KPO ma pójść na inwestycje w odnawialne źródła energii. Im mniej energii z paliw
kopalnych tym większa niezależność Polski od spekulacji na rynku energii oraz od surowców z Rosji.
Pieniądze z tego funduszu to min. inwestycje w OZE, ocieplanie domów, remonty sieci przesyłowych,
wymiana  źródeł  ogrzewania  w  szkołach.  Bez  środków  z  KPO  transformacja  energetyczna  Polski
wydłuży się o lata i będzie o wiele droższa z powodu wysokich kosztów pozyskania kapitału. 

Inwestycje w transport zbiorowy 

Inwestycje w transport zbiorowy to nie tylko walka z inflacją i wykluczeniem komunikacyjnym, ale
również  ograniczenie  popytu  na  paliwa.  Im  więcej  osób  będzie  podróżować  pociągiem  czy  też
autobusem, tym mniej będzie podróżować samochodami. Środki na ten cel znajdują się KPO i innych
funduszach unijnych. Środki krajowe to Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, który powinien
zostać zreformowany. 

Domagamy się uchwalenia ustawy 10H 

W 2021 r. złożyliśmy  projekt ustawy dotyczący odblokowania energetyki wiatrowej na lądzie, został
on skierowany do komisji, ale pan przewodniczący Suski cały czas wstrzymuje ten projekt. 

100 procent środków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 przeznaczyć na inwestycje w odnawialne
źródła energii

Konsumenci płacą za opieszałość rządu, Lewica od 2019 r. postulowała zamknięcie polskiego rynku
dla  rosyjskiego  węgla.  Gdyby  PiS  już  3  lata  temu potraktowałby  ten  problem  poważnie,  to  dziś
bylibyśmy  w  zupełnie  innym  miejscu.  Po  pierwsze  bardziej  niezależni  od  Rosji,  pod  drugie  z
mniejszym szokiem podażowym oraz  z  większymi  możliwościami  pozyskiwania  surowca  z  innych

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

2



źródeł oraz większym potencjałem pozyskiwania energii  z OZE. PiS przejadł miliardy złotych, jakie
rząd otrzymał ze sprzedaży praw do emisji CO2 czyli ETS i zamiast inwestować je w odnawialne źródła
energii  zablokował  energetykę  wiatrową,  wstrzymał  rozwój  fotowoltaiki  –  a  teraz,  aby  przykryć
własną nieudolność domaga się obniżki cen ETS. W latach 2013- 2021 na sprzedaży uprawnień do
emisji CO2 na aukcjach Polska zarobiła blisko 60 mld zł z czego do budżetu trafiło ponad 51 mld zł –
to dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Gdyby rząd nie blokował OZE dziś pozycja Polski byłaby
zupełnie inna. Od 2015 r. Polska oraz kontrolowane przez państwo spółki energetyczne odmówiły
przyłączeń z odnawialnych źródeł energii na poziomie 30 gigawatów. Cała moc obecnie pracujących
instalacji to jest ponad 50 gigawatów. Gdyby chociaż pracowało 15 z tych 30 gigawatów, to dziś w
Polsce nie mielibyśmy kłopotów z węglem, nie mierzylibyśmy się z kryzysem energetycznym oraz
gigantycznymi cenami energii. 

ETS-y stały się przedmiotem spekulacji. Miała skorzystać Ziemia, korzysta kapitał spekulacyjny. Ten
system  trzeba  zmienić!  Trzeba  zakazać  handlu  certyfikatami  przez  instytucje  finansowe.  Mamy
chronić planetę, a nie kieszenie bankierów! 

UNIA EUROPEJSKA

Komisja Europejska warunkowo akceptuje węgierski KPO i blokuje miliardy z funduszu spójności

Komisja  Europejska  chce  zablokowania  wypłaty  Węgrom  7,5  miliarda  euro,  które  pochodzą  z
programów operacyjnych w ramach polityki  spójności.  Ma to  związek  z  zarzutami  korupcyjnymi.
Bruksela  uznała,  że  zmiany  w  przepisach  wprowadzane  przez  Węgry  są  niewystarczające  i
podtrzymała swoją sugestię z września. Ostateczną decyzję podejmą unijne kraje. 

Źródło: gazeta.pl

Europa ma zasoby, ale ich nie wykorzysta. "Jesteśmy zdani na import"

Holandia posiada największe w Unii Europejskiej złoża gazu ziemnego. U wybrzeży Cypru odnaleziono
pokłady,  które  mają  zawierać  prawie  80  mld  metrów  sześc.  błękitnego  surowca.  Szwecja  może
posiadać największe na świecie niekonwencjonalne złoża uranu, a pierwiastki ziem rzadkich znajdują
się  w okolicach Suwałk.  W kuluarach Komisji  Europejskiej  coraz częściej  mówi się  o  zwiększeniu
wydobycia własnego w związku z kryzysem ekonomicznym i napięciami geopolitycznymi. Mimo tych
zasobów Europa po nie nie sięgnie. 

Źródło: Money.pl

Von der  Leyen proponuje konfiskatę  zamrożonych rosyjskich aktywów. Mają pokryć  ukraińskie
szkody

Ursula von der Leyen zapowiedziała prace nad międzynarodowym porozumieniem umożliwiającym
konfiskatę  zamrożonych  rosyjskich  aktywów.  -  Rosja  musi  zapłacić  za  zniszczenia,  które
spowodowała. Szkody poniesione przez Ukrainę szacuje się na 600 mld euro. Rosja i jej oligarchowie
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muszą  zrekompensować  Ukrainie  szkody  i  pokryć  koszty  odbudowy  kraju  -  oświadczyła
przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Źródło: Polsat News

KRAJ

Ceny paliw na stacjach tanieją zbyt wolno. "Jest przestrzeń do sporych obniżek"

Zdaniem analityków portalu e-petrol.pl, wysokie marże operatorów stacji uzyskiwane ze sprzedaży
paliw  tworzą  dziś  "przestrzeń  do  sporych  obniżek".  Według  nich  ceny  spadają  dużo  wolniej,  niż
można byłoby oczekiwać. Najdrożej za tankowanie auta kierowcy płacą dziś na Podkarpaciu i Dolnym
Śląsku. Z kolei na Śląsku, Warmii i Mazurach oraz w świętokrzyskim paliwo jest najtańsze. . 

Źródło: Money.pl

Wojciech Maksymowicz odchodzi z Polski 2050. "Jestem najpierw lekarzem"

"Rozstaje  się  z  partią  Polska  2050"  -  przekazał  w  opublikowanym  na  Facebooku  oświadczeniu
Wojciech  Maksymowicz.  "Wielokrotnie  powtarzałem  jestem  najpierw  lekarzem  dopiero  później
politykiem" - dodał.

Źródło: Polsat News

Awantura o pieniądze w rządzie. "Ministrowie są wściekli"

—  Niektórzy  ministrowie  uważają,  że  premier  nie  mówił  całej  prawdy  na  temat  konsekwencji
związanych z tzw. kamieniami milowymi. I nie jest to tylko Ziobro – dodaje nasz informator. Mateusz
Morawiecki  miał  też  długo zapewniać,  że  nawet  bez pieniędzy  z  KPO uda się  jakoś  dojechać  do
przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Sytuacja jest jednak gorsza, niż przewidywano.

Źródło: Onet.pl

PiS zwiększa dofinansowanie dla TVP. Kwota robi wrażenie

PiS w poprawkach do ustawy budżetowej zaszyło zwiększenie dotacji dla mediów publicznych, o czym
w  mediach  społecznościowych  informują  posłowie  opozycji.  Kroplówka  dla  TVP  ma  wzrosnąć  z
niespełna 2 do 2,7 mld zł. 

Źródło: Businessinsider

Warszawa. Michał Domaradzki zatrzymany przez CBA. To były szef stołecznej policji

Michał Domaradzki, szef warszawskiego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz były
szef stołecznej policji został w środę zatrzymany przez CBA. "Stawiane zarzuty oraz sposób 
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zatrzymania oceniam jako krok czysto polityczny" - napisał zatrzymany w oświadczeniu, w którym
zgodził się na podawanie swoich danych.

Źródło: Polsat News

Majątek Daniela Obajtka. Prokuratura wzywa dziennikarzy ws. materiałów o prezesie Orlenu

Dziennikarze  różnych  mediów otrzymują  wezwania  na  przesłuchania  z  Prokuratury  Okręgowej  w
Warszawie.  Sprawa ma dotyczyć  materiałów o  nieruchomościach  Daniela  Obajtka.  -  Prokuratura
twierdzi wprawdzie, że śledztwo nie dotyczy działań dziennikarzy, ale wzywa nas jednak i chce badać
nasze źródła informacji - przekazała dziennikarka WP.pl Bianka Mikołajewska. 

Źródło: gazeta.pl

Ksiądz instruował parafian, jak mają go ugościć. "Z chęcią zjem"

Nietypowe  ogłoszenia  duszpasterskie  w  kościele  Podwyższenia  Krzyża  Świętego  w  Przegędzy
(Śląskie).  Ksiądz  instruował  parafian,  jak  wierni  mają  go  ugościć  podczas  kolędy.  Duchowny
przedstawił swoje wymagania - do picia tylko czarna herbata, pieczywo białe bez dodatków, a z ciast -
najlepiej babka drożdżowa. Wideo stało się hitem sieci.

Źródło: Interia.pl

Podwyżki dla lojalnych? Funkcjonariusze ABW skarżą szefa do sądu

W maju premier  Mateusz Morawiecki  podpisał  rozporządzenie,  na mocy którego funkcjonariusze
ABW mieli otrzymać podwyżkę uposażenia zasadniczego. W sumie na ten cel miało iść 13,6 mln zł.
Nie  wszyscy  jednak  dostali  pieniądze.  Część  funkcjonariuszy  czuje  się  pokrzywdzona  i  zaskarżyła
decyzje przełożonych z ABW do sądu. 

Źródło: o2.pl

Polska gospodarka na plusie. Najnowszy odczyt PKB

Produkt Krajowy Brutto (PKB) w trzecim kwartale wzrósł o 3,6 procent w ujęciu rocznym - wynika z
danych Głównego Urzędu Statystycznego.  

Źródło: TVN 24 BiS

Odra ściekiem płynąca. Kto ma pozwolenia na zrzut ścieków do rzeki?

Zanieczyszczenia  opadowe,  komunalne  i  przemysłowe  z  dróg,  kopalń  i  cementowni,  a  nawet
wrocławskiego zoo – długa lista pozwoleń na zrzut ścieków do rzeki. 

Źródło: rp.pl
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Netflix wynagrodzi polskich twórców. Dodatkowe pieniądze za popularność produkcji

Netflix  wprowadza  pilotażowy  program  wypłacania  dodatkowego  wynagrodzenia  dla  twórców
popularnych  produkcji.  Program  bazuje  na  rozwiązaniach,  które  już  wdrożono  w  innych  krajach
europejskich. 

Źródło: Money.pl

ZAGRANICA

Mundial 2022. Polska przegrała z Argentyną, ale awansuje do 1/8 finału

0:2  przegrała  Polska z  Argentyną w ostatnim meczu fazy  grupowej  mundialu.  Dzięki  wynikowi w
starciu Arabii Saudyjskiej z Meksykiem awansujemy do 1/8 finału. Rywalem Biało-Czerwonych będzie
Francja. W fazie pucharowej Mistrzostw Świata Polska zagra pierwszy raz od 36 lat.

Źródło: Polsat News

Tak białoruski reżim uderza w Polaków. "Napięta sytuacja"

- To była akcja na szeroką skalę. Rekwirowano w pierwszej kolejności komputery i telefony, ale nie
tylko, zabierano nawet książki - mówi w rozmowie z Interią Marek Zaniewski, wiceprezes Związku
Polaków na Białorusi. Po tym, jak dwa tygodnie temu urządzono masowe przeszukania w domach
działaczy Związku, sytuacja pozostaje napięta.

Źródło: Interia.pl

Jens Stoltenberg podał warunek wstąpienia Ukrainy do sojuszu. "Drzwi NATO są otwarte"

- Warunkiem wstępnym ewentualnego wstąpienia Ukrainy do NATO jest jej zwycięstwo w wojnie -
powiedział  sekretarz  generalny  Sojuszu  Północnoatlantyckiego  Jens  Stoltenberg.  We  wtorek
ministrowie spraw zagranicznych państw NATO potwierdzili decyzję ze szczytu sojuszu z 2008 roku o
tym, że Ukraina ostatecznie stanie się członkiem NATO.

Źródło: Gazeta.pl

Wewnątrz ogromnego meteorytu znaleziono dwa nowe minerały

Zespół naukowców odkrył w meteorycie znalezionym w 2020 roku w Somalii dwa nowe minerały -
elaliit  i  elkinstantonit.  Odkryte  minerały  nie  występują  naturalnie  na  Ziemi,  ale  podobne  zostały
wytworzone sztucznie w laboratoriach. Odkryć dokonano korzystając z pojedynczej próbki meteorytu
o wadze 70 gramów, ale cały meteoryt ma dwa metry szerokości i waży 15 ton, dlatego jest całkiem
możliwe, że kosmiczna skała ma nam więcej do zaoferowania. 

Źródło: Dziennik Naukowy

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

6



Chiny. Zmarł były prezydent. Jiang Zemin miał 96 lat

W wieku 96 lat z powodu białaczki i niewydolności organów zmarł w środę były przywódca Chin Jiang
Zemin - poinformowały państwowe chińskie media.

Źródło: Polsat News
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