
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

GUS odkrył karty. Są najnowsze dane o inflacji w Polsce. Duże zaskoczenie

Inflacja  w  grudniu  2022  roku  wyniosła  16,6  proc.  w  ujęciu  rok  do  roku  wobec  konsensusu  na
poziomie 17,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku. W porównaniu z
poprzednim miesiącem ceny towarów i usług wzrosły o 0,2 proc. Przypomnijmy, że w październiku
wskaźnik inflacyjny r/r wyniósł 17,9 proc., a w listopadzie spadł do 17,5 proc. Nowe dane są znacznie
niższe, niż prognozowali eksperci. 

Komentarz Lewicy:

Inflacja spada głównie przez spadki cen surowców na światowych rynkach, aby ceny przestały rosnąć,
potrzeba spadku inflacji bazowej.  A ta wzrosła i wyniosła już 11,6% z 11,4%. To co ratuje Polskę oraz
Europę to ciepła zima i  mniejsze zużycie węgla,  ropy czy gazu. Ceny surowców spadają, tak więc
spada też ta część inflacji, która została wykreowana przez wysokie koszty zakupu surowców. 

Oznacza to, że na wzrost cen mają w coraz większym stopniu czynnik wewnętrzne a nie zewnętrzne.
Przed nami podwyżki wynikające ze wzrostu podatków. Inflację napędzać będą również noworoczne
podwyżki cen podyktowane rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. 

Spadek inflacji w Europie pokazuje, iż 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. W tym samym czasie w Polsce PKP drastycznie podnosi ceny na
połączenia kolejowe, a Orlen manipuluje cenami paliw. 

Cuda  na Orlenie  pokazują,  iż  bez  silnego  państwa,  które  pilnuje  monopoli  wzrost  cen może  być
wyższy niż wynikałoby to z uwarunkowań gospodarczych. Lewica domaga się od premiera Mateusza
Morawieckiego decyzji o obniżeniu cen biletów na rok 2023. 

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
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
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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 wspiera projekt ustawy o sądach nieformalnie uzgodniony w grudniu

Komisja Europejska najwyraźniej przestała milczeć w sprawie polskiego KPO i postanowiła wesprzeć
złożony przez rząd w grudniu projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który może odblokować środki
unijne. 

Źródło: Businessinsider

Inflacja w strefie euro w dół. Grudzień 2022 przebił oczekiwania ekonomistów

Inflacja w strefie euro sięgnęła w grudniu 2022 roku 9,2 proc. w porównaniu z grudniem 2021 - podał
w piątek Eurostat. Jeszcze w listopadzie wzrost cen konsumpcyjnych wynosił 10,1 proc. rok do roku.
Ekonomiści spodziewali się wyhamowania drożyzny, ale nie aż takiego. Rośnie za to inflacja bazowa. 

Źródło: Money.pl

Eksperci  bezlitośni  dla  "lex  pilot":  Niezgodna  z  prawem  UE.  Wybijanie  kanałów  TVP  zagrozi
pluralizmowi mediów

Ustawa "lex pilot" jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej oraz orzecznictwem TSUE - wyjaśnił dla
Gazeta.pl  prof.  ucz.  dr  hab.  Piotr  Bogdanowicz  z  Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu
Warszawskiego. Z kolei prof.  Stanisław Piątek z Uniwersytetu Warszawskiego ocenił,  że wszystkie
rozwiązania  ustawowe,  proponowane  przez  rząd,  są  nakierowane  wyłącznie  na  promowanie
programów nadawcy publicznego.
 
Źródło: gazeta.pl

KRAJ

UOKiK sprawdzi "cuda na Orlenie". Jest postępowanie
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Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów, poinformował o wszczęciu
postępowania  ws.  sytuacji  na  rynku  paliw  w  Polsce.  UOKiK  sprawdzi,  czy  mogło  dochodzić  do
zawyżania cen paliw w ostatnich miesiącach. 

Źródło: Money.pl

Gdzie  są  faktury  dla  Obajtka?  Kancelaria  zarobiła  miliony,  o  konflikcie  interesów  nie  chce
rozmawiać

Orlen oraz Kancelaria SMM Legal nie chcą wprost odpowiedzieć na pytanie, czy prezes koncernu,
Daniel  Obajtek,  płacił  jej  za  obsługę  prawną  swoich  prywatnych  spraw.  Równolegle  SMM  Legal
zarabiała miliony, pracując dla Orlenu przy fuzji z Lotosem oraz innych związanych z tym projektach. 

Źródło: Wyborcza.pl

Obajtek kolejny raz pogubił się w wyjaśnieniach. Pokazujemy dowody

Daniel Obajtek twierdzi, że nie mógł wpuścić kontrolerów NIK, bo Orlen nie dysponuje publicznymi
pieniędzmi. Wirtualna Polska pokazuje dowody, że Obajtek się myli. I to podwójnie. Orlen dysponuje
publicznymi  pieniędzmi.  A  w  przeszłości  wpuszczał  NIK  do  kontroli  inwestycji  powstałych  bez
publicznych pieniędzy. Wbrew temu, co wynika z najnowszego oświadczenia koncernu.

Źródło: wp.pl

Nie tylko Mataczyński. Oto, kto pomógł Orlenowi przejąć i rozparcelować Lotos

Orlen nie ujawnia, kto mu pomagał w otrzymaniu zgody KE na przejęcie kontroli nad Lotosem pod
warunkiem sprzedaży większości majątku konkurenta. Ustaliliśmy, że były to wpływowe (i zapewne
kosztowne) międzynarodowe firmy doradcze i kancelarie prawne. 

Źródło: Wyborcza.pl

Marian Banaś uderza w czuły punkt rządu. Wziął się za "raj wydatkowy" premiera

Najwyższa  Izba  Kontroli  (NIK)  zakończyła  badanie  funduszu  covidowego  w  Banku  Gospodarstwa
Krajowego - dowiedział się money.pl. Wnioski mamy poznać za ok. dwa miesiące. Fundusz obraca
miliardami złotym, które zostały wypchnięte poza budżet naszego kraju, przez co nie ma nad nim
kontroli  społecznej  w  postaci  parlamentu.  Dlatego  też  niektórzy  ekonomiści  fundusze  przy  BGK
nazywają  "prywatnym  rajem  wydatkowym"  premiera  Morawieckiego.  Rząd  z  kolei  tłumaczy  się
pragmatyką działania w sytuacjach kryzysowych.

Źródło: Money.pl
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Koniec dobrej passy na rynku pracy. Stopa bezrobocia idzie w górę

Efekty sezonowe i spowolnienie gospodarcze dały o sobie znać na rynku pracy. W grudniu stopa
bezrobocia wzrosła pierwszy raz od stycznia 2022 r.  Wyniosła 5,2 proc., po tym, jak w rejestrach
urzędów pracy przybyło w ciągu miesiąca 13 tys. osób bez pracy. 

Źródło: Businessinsider

Rząd nie doszacował waloryzacji emerytur. Będzie wyższa od założeń

Mimo tego, że inflacja za grudzień okazała się niższa od prognoz, to wskaźnik waloryzacji emerytur w
2023  roku  będzie  wyższy  od  tego,  który  założył  rząd.  Poznamy go dopiero  w lutym,  ale  według
szacunków ekspertów podwyżka emerytur i rent powinna wynieść około 15 proc.

Źródło: Interia.pl

Magazynier  w Lidlu zarabia o 1500 zł  więcej  niż  nauczyciel  mianowany.  Szokujące porównanie
pensji w 2023 r.

auczyciel mianowany zarabia 3 597 zł, pracownik magazynu po trzech latach pracy w Lidlu - minimum
5100  zł.  Zestawienie  pensji  nauczycieli  z  pracownikami  popularnych  sieci  handlowych  szokuje.  -
Kasjer nie musi mieć wyższego wykształcenia, nie odpowiada za zdrowie i  życie ludzi,  a my tak -
komentują rozgoryczeni nauczyciele. Do tego wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego
(3424 zł) jest niższe od najniższej krajowej. 

Źródło: gazeta.pl

Tajne zarobki w Trybunale Konstytucyjnym. Kwoty mogą być ogromne

Choć 10 z 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego zdecydowało się opublikować swoje oświadczenia
majątkowe, żaden z całej 15 nie podał wynagrodzenia otrzymywanego za pracę w Trybunale. Próby
oszacowania tej kwoty podjęła się "Rzeczpospolita". 

Źródło: Onet.pl

Kulisy puczu przeciw Julii Przyłębskiej. Buntowników jest więcej, niż się podpisało

Skala buntu w Trybunale Konstytucyjnym jest większa, niż wygląda to na papierze. W piśmie do Julii
Przyłębskiej i prezydenta Andrzeja Dudy brakuje przynajmniej dwóch podpisów sędziów, którzy też
nie uznają już jej za prezeskę TK - ustaliła Gazeta.pl. To oznacza, że takiego zdania jest większość
sędziów  Trybunału.  Jeśli  Przyłębska  nie  zwoła  Zgromadzenia  Ogólnego  TK,  to  Trybunałowi  grozi
paraliż. W obozie PiS mówi się już wręcz o "puczu" przeciwko prezesce. 

Źródło: gazeta.pl
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Rzecznik Sądu Najwyższego: prezes Małgorzata Manowska chce rozważenia reasumpcji głosowania
w sprawie ławników

Pierwsza  prezes  Sądu  Najwyższego  Małgorzata  Manowska  przyjęła  do  tej  pory  ślubowanie  od
czterech spośród 30 nowych ławników. Zwróciła się też do marszałka Senatu z prośbą o rozważenie
reasumpcji  głosowania  w  sprawie  ławników  -  poinformował  w  czwartek  rzecznik  SN  sędzia
Aleksander Stępkowski. 

Źródło: TVN 24

Ekspresowe awanse szefa skarbówki. W rok od aspiranta do młodszego inspektora

Bartosz Zbaraszczuk, który od ponad pół roku stoi na czele Krajowej Administracji Skarbowej, może
pochwalić  się  ekspresowymi awansami w Służbie Celno-Skarbowej.  W nieco ponad rok,  od kiedy
założył mundur, awansował o pięć stopni — od aspiranta do młodszego inspektora. – Moje stopnie w
służbie są odzwierciedleniem doświadczenia, wiedzy i wysokich stanowisk, które zajmowałem jako
pracownik służby cywilnej – mówi w rozmowie z Business Insider Polska szef skarbówki. 

Źródło: Businessinsider

Powstanie centrum imienia Kornela Morawieckiego. 80 mln zł z publicznych pieniędzy

Premier  Mateusz  Morawiecki  przyznał  80  mln  zł  w  skarbowych  bonach  wartościowych  "na
rozpoczęcie prac projektowo-budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego »Budowa
Centrum Badań Fizycznych i Chemicznych Uniwersytetu Wrocławskiego im. Kornela Morawieckiego"
— informuje "GW". 

Źródło: Onet.pl

Martwy mężczyzna znaleziony przez Straż Graniczną. "Mieliśmy nadzieję, że szukamy kogoś, kto
jeszcze żyje"

Straż Graniczna znalazła ciało mężczyzny w okolicach miejscowości Przewłoka, niedaleko Białowieży,
w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Jego tożsamość nie jest znana. Wcześniej zatrzymano trzech
obywateli Jemenu, którzy przekazali, że wcześniej był z nimi jeszcze jeden mężczyzna. 

Źródło: TVN 24

Porażka rządowego programu wsparcia dla klubów. Minister sportu wyjaśnia przyczyny

Większość  klubów  występujących  w  europejskich  pucharach  w  koszykówce,  siatkówce  czy  piłce
ręcznej w ub.r. nie otrzymała pieniędzy od Polskiej Organizacji Turystycznej za promowanie kraju za
granicą. — To porażka, której przyczyny mamy już jednak zdiagnozowane — przyznał minister sportu
i turystyki Kamil Bortniczuk. 

Źródło: Onet.pl
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ZAGRANICA

Koniec impasu w Izbie Reprezentantów. Kevin McCarthy przewodniczącym

Przywódca republikanów w Izbie Reprezentantów Kevin McCarthy został wybrany przewodniczącym
Izby Reprezentantów w 15. rundzie głosowań. McCarthy poszedł na ustępstwa m.in. w sprawie cięć
budżetowych,  a  także  reform  osłabiających  pozycję  spikera  i  wzmacniających  wpływy  skrajnego
skrzydła partii. 

Źródło: RMF FM

Polska  może  przekazać  Ukrainie  czołgi  Leopard  2.  "To  nie  jest  kwestia  czy,  ale  kiedy"

Polski rząd rozważa przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2 - donosi "Wall Street Journal". Zdaniem
Sławomira  Dębskiego,  szefa  Polskiego  Instytutu  Spraw  Międzynarodowych  (PISM),  na  którego
powołuje  się  gazeta,  wysłanie  sprzętu na front  jest  kwestią czasu.  Premier  Mateusz  Morawiecki
pytany  o  te  doniesienia,  oświadczył,  że  "rozmowy  trwają"  jednak  "sama  Polska"  nie  zamierza
przekazywać sprzętu.

Źródło: Polsat News

Ogromny wyciek danych z Twittera. Dotyczy 235 mln kont

Na internetowym forum hakerskim zostały opublikowane informacje o 235 mln kont na Twitterze i
adresach e-mail,  które  były z nimi powiązane.  Dane te zostały zebrane najprawdopodobniej  pod
koniec 2021 r. — Ta baza danych zostanie wykorzystana przez hakerów, politycznych haktywistów i
oczywiście rządy, aby jeszcze bardziej zaszkodzić naszej prywatności — powiedział w rozmowie z "The
Washington Post" Alon Gal, współzałożyciel izraelskiej firmy Hudson Rock, który znalazł wspomniany
post w internetowym podziemiu. 

Źródło: Onet.pl

USA wysyłają Ukrainie bojowe wozy piechoty Bradley. Niemcy przekażą Mardery i baterię Patriot

We  wspólnym  oświadczeniu,  wydanym  po  rozmowie  telefonicznej  prezydenta  Stanów
Zjednoczonych Joe Bidena z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, obaj przywódcy poinformowali o
przekazaniu  Ukrainie  amerykańskich  bojowych  wozów  piechoty  Bradley  i  ich  niemieckich
odpowiedników Marder.  Dodatkowo Niemcy  zapowiedzieli  przekazanie  Kijowowi  baterii  systemu
Patriot.

Źródło: rp.pl

Amazon ogłasza największe w historii zwolnienia. Pracę straci 18 tys. osób

W notatce do pracowników Amazona w środę dyrektor generalny zapowiedział, że firma zlikwiduje
18 tys. stanowisk pracy. To największe zwolnienia w historii giganta e-commerce. 
Źródło: Businessinsider
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Brazylia. Szturm m.in. na budynek parlamentu i pałac prezydencki. Lula da Silva ogłasza dekret

Prezydent Luiz Inácio Lula da Silva ogłosił w niedzielę wieczorem naszego czasu dekret o interwencji
w Dystrykcie Federalnym. To reakcja na protesty, do których doszło po południu w Brasilii. Polityk
spotkał się po południu z dziennikarzami w Araraquara w stanie Sao Paulo. W trakcie szturmów na
budynki państwowe nie było go w stolicy.

Źródło: gazeta.pl
 

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

8


