
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Inflacja w listopadzie. Najnowsze dane GUS

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 r. wzrosły rok do roku o 17,5 proc., a w
porównaniu  z  poprzednim  miesiącem  wzrosły  o  0,7  proc.  -  podał  Główny  Urząd  Statystyczny.
Ponadto wzrost cen żywności w listopadzie o 1,6 proc. podbił wskaźnik inflacji o 0,4 pkt. proc.

Komentarz Lewicy:

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. 

Wśród  czynników  proinflacyjnych  pojawił  się  nie  do  końca  nowy,  ale  jego  rola  będzie  rosła  w
przyszłym  roku  i  latach  kolejnych.  Polska  dokonuje  ogromnych  zakupów  ropy,  gazu  i  innych
surowców za dolary i euro, dodatkowo dochodzą zakupy sprzętu wojskowego również za granicą. To
wszystko są ogromne kwoty, co powoduje większe zapotrzebowanie na waluty, co przy zaburzonym
bilansie będzie wpływało na obniżenie wartości złotówki. A niższa wartość złotówki to wyższa inflacja
(wyższe ceny paliw) i  wyższe stopy procentowe. Rozwiązaniem tego problemu jest odblokowanie
środków z KPO, które ustabilizują polską walutę. 

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
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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!

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
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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
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

Nowy pakiet sankcji na Rosję. Unijne kraje doszły do porozumienia

Udało  się  osiągnąć  porozumienie  w sprawie  9.  pakietu  sankcji  przeciwko  Rosji  —  powiedział  w
czwartek  wieczorem  na  konferencji  prasowej  po  zakończeniu  szczytu  unijnych  przywódców  w
Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. 

Źródło: Onet.pl

Inflacja w strefie euro zwolniła. EBC zwolnił w ślad za nią

EBC na czwartkowym posiedzeniu podjął decyzję o stopach procentowych. Bank centralny strefy euro
zdecydował się na podwyżkę o 50pb. 

Źródło: 300gospodarka.pl

Rzecznik TSUE: Polska ustawa o ustroju sądów z 2019 roku narusza prawo UE

Polska ustawa zmieniająca przepisy o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym z 2019 roku
narusza prawo Unii Europejskiej - do takiego wniosku doszedł w opublikowanej w czwartek opinii
rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Anthony Michael Collins w sprawie sędziego Igora
Tuleyi. Zaznaczył, że w jego ocenie "Izba Dyscyplinarna nie jest niezależnym i bezstronnym organem
sądowym".

Źródło: Polsat News
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PE reaguje na światowy kryzys. Chce zreformować budżet UE na lata 2021-2027

Twierdzą, że rewizja musi  zapewnić nowe fundusze na nowe priorytety polityczne oraz zapewnić
silniejszy  i  bardziej  elastyczny  budżet  UE,  który  „spełni  najwyższe  standardy  przejrzystości  i
demokratycznej odpowiedzialności”. Wzywają również do zwiększenia wieloletnich ram finansowych
i  apelują o większą  elastyczność  budżetową oraz „wspólny instrument kryzysowy”,  który  „można
skutecznie i szybko uruchomić w miarę potrzeb”. 

Źródło: Forsal

KRAJ

Rzecznik PiS: Sejm w czwartek nie zajmie się projektem zmian w sądach

-  Projekt  nowelizacji  ustawy o Sądzie Najwyższym został  zdjęty z porządku obrad -  powiedział  w
czwartek rzecznik  PiS  Rafał  Bochenek.  Jak  dodał,  propozycja  zmian przepisów "będzie  na  pewno
konsultowana  i  analizowana".  Wątpliwości  ws.  projektu  zgłaszali  wcześniej  m.in.  prezydent  oraz
ministrowie sprawiedliwości i edukacji.

Źródło: Polsat News

Jest  decyzja  prezydenta  Dudy  ws.  lex  Czarnek  2.0:  weto!  "Odmawiam  podpisu.  Potrzebujemy
spokoju"

Lex  Czarnek  2.0  trafia  do  kosza!  "Nie  udało  się  osiągnąć  czegoś,  co  bym  nazwał  społecznym
kompromisem. Dlatego nie  podpiszę  tej  ustawy" -  ogłosił  prezydent  Andrzej  Duda.  Stwierdził,  że
zaważyły  liczne  protesty  obywateli  i  środowiska  oświatowego  

Źródło: OKO.press

Nieoficjalnie: to komendant odpalił granatnik w swoim gabinecie

To sam Jarosław Szymczyk, komendant główny policji, miał odpalić granatnik w swoim gabinecie –
dowiedział się nieoficjalnie Onet z kilku niezależnych od siebie źródeł w służbach. Z naszych ustaleń
wynika, że nie spodziewał się, iż broń jest załadowana. Granat miał przebić podłogę w pomieszczeniu
socjalnym obok gabinetu, dlatego posypał się strop w pokoju ochrony znajdującym się pod nim. 

Źródło: Onet.pl

Sejm ostatecznie zadecydował w sprawie ustawy Bezkarność Plus

Sejm odrzucił w czwartek wieczorem sprzeciw Senatu wobec tzw. ustawy abolicyjnej znanej też jako
Bezkarność  Plus,  która  zakłada  zaniechanie  ścigania  za  niektóre  czyny  związane  z  organizacją
wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. 

Źródło: Onet.pl
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Sejm przyjął budżet na 2023 rok

Sejm w czwartek przyjął ustawę budżetową na 2023 r. Zgodnie z nią dochody budżetu w przyszłym
roku wyniosą 604,7 mld zł, wydatki 672,7 mld zł, a deficyt nie powinien przekroczyć 68 mld zł. Za
ustawą głosowało 232 posłów, przeciw było 219. Teraz ustawa trafi do Senatu. 

Źródło: Money.pl

Elektrownia jądrowa w sąsiedztwie. Oto co myślą Polacy

86 proc. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowej. W porównaniu do roku 2021 odnotowano
wzrost  zwolenników tego typu inwestycji  aż o 12 proc.  — wskazał  resort.  Nieco ponad 70 proc.
badanych  popiera  zlokalizowanie  elektrowni  jądrowej  w  bezpośredniej  okolicy  swojego  miejsca
zamieszkania, a 25,5 proc. jest przeciwnego zdania. W tym przypadku liczba zwolenników wzrosła o
14 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. 

Źródło: Businessinsider

Polska będzie miała pływający terminal LNG za pięć lat, Niemcy zbudowali go w 200 dni

Do końca roku Niemcy planują uruchomić swój pierwszy pływający terminal do odbioru skroplonego
gazu ziemnego. Tempo budowy infrastruktury jest rekordowe. Zajęło im to 200 dni. Polski FSRU ma
zostać oddany w 2027 r. Mimo to w wyścigu o niezależność gazową od Rosji pod rządami Władimira
Putina to Polska wyprzedza Niemcy. 

Źródło: Money.pl

Małe i średnie firmy bez ochrony przed podwyżkami cen gazu

W czwartek Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o ochronie niektórych odbiorców paliw
gazowych w 2023 r. Nie znalazły się w niej m.in. rozwiązania dotyczące wsparcia dla małych i średnich
przedsiębiorstw, w tym piekarni. 

Źródło: wnp.pl

OPZZ ma nowego przewodniczącego

"Delegaci  i  Delegatki  na  X  Kongres  OPZZ  wybrali  nowego  przewodniczącego  Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych, którym został Piotr Ostrowski" - przekazało OPZZ. 

Źródło: Dziennik

Karczewski napadnięty. Szybka akcja policji, zatrzymano mężczyznę

Policja  zatrzymała  mężczyznę,  który  miał  napaść  na  byłego  marszałka  Senatu  Stanisława
Karczewskiego - wynika z informacji podanej Twitterze przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

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

5



Administracji. Zatrzymany ma jutro usłyszeć zarzut pobicia senatora. 

Źródło: wp.pl

ZAGRANICA

Stopy w Szwajcarii znowu w górę. Są już najwyższe od 14 lat. Zła wiadomość dla frankowiczów

Stopy  procentowe  w  Szwajcarii  znów  idą  w  górę.  Szwajcarski  Bank  Narodowy  zdecydował  o
podwyżce głównej stopy o 50 punktów bazowych, z 0,50 proc. do 1 proc.  To już trzecia z rzędu
podwyżka stóp przez SNB. Trwający cykl podwyżek odbija się na sytuacji frankowiczów w Polsce, bo
rośnie oprocentowanie ich kredytów. 

Źródło: Gazeta.pl

Chińskie szpitale pękają w szwach. Omikron może tam doprowadzić do niemal miliona zgonów

Po nagłym zniesieniu restrykcji covidowych po Chinach rozlewa się fala infekcji wariantem Omikron.
Lekarze  informują  o  zakażeniach  w szpitalach,  z  aptek  znikają  lekarstwa,  a  eksperci  wzywają  do
przyspieszenia kampanii szczepień, by uniknąć nawet prawie miliona zgonów. 

Źródło: 300gospodarka.pl

Erdogan otwiera się na Rosję i grozi USA. Planuje spotkanie z Putinem

Podejmując działania antyterrorystyczne, chcemy współpracować z Rosją i Syrią — zapowiedział w
czwartek  prezydent  Turcji  Recep  Tayyip  Erdogan.  Dodał,  że  jeśli  m.in.  USA  będą  kontynuować
dostarczanie na północ Syrii "tysiąca ciężarówek wyładowanych amunicją", Ankara "weźmie sprawy
w swoje ręce" — podała agencja Anatolia. 

Źródło: Onet.pl

Ponad 30 chińskich firm na czarnej liście

Departament Handlu USA umieścił w czwartek 36 chińskich firm z branży elektronicznej na czarnej
liście,  w  praktyce  odcinając  je  od  importu  amerykańskich  technologii.  Na  listę  trafił  też  jeden  z
najważniejszych chińskich producent układów scalonych, YMTC, a także firmy zaopatrujące rosyjski i
irański przemysł zbrojeniowy. 

Źródło: TVN 24 BiS
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