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Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Moje oświadczenie dotyczy inflacji w Polsce. 

Kwiecień 2021 r. był dla nas naprawdę katastrofalny, przede wszystkim jeżeli chodzi o wysoką śmiertel-

ność związaną z COVID-19, ale nie tylko. Niestety, kwiecień był dramatyczny także jeżeli chodzi o inflację. 

W jakimś sensie inflacja też zabija. Zabija gospodarkę, zabija oszczędności, zabija klasę średnią, redukuje też 

determinację do tego, aby oszczędzać, w jakimś sensie także aby inwestować. 

W Polsce rok do roku ta inflacja wyniosła ponad 4%, dokładnie 4,3%. To najwyższy poziom, poziom ra-

żący, poziom sytuujący Polskę na tle Europy niestety na szczycie. Według Eurostatu Polska odznacza się 

najdynamiczniejszym wzrostem cen w Unii Europejskiej. Rząd w budżecie założył średnioroczny wzrost cen 

na poziomie 1,8%, ale ekonomiści spodziewają się, że będzie to właśnie ok. 4%, tak jak było to w kwietniu. 

Wzrost inflacji uderza przede wszystkim – i na to chcę zwrócić uwagę – w osoby o najniższych docho-

dach. Drożeją produkty, topnieją oszczędności zgromadzone na lokatach, rosną ceny, także usług administra-

cyjnych. Związane jest to także z określoną polityką, czasami proekologiczną – „czasami” w cudzysłowie; 

chodzi np. o wywóz śmieci – ale także gospodarką rozumianą jako te elementy, które składają się na koszty 

życia, a tutaj inflacja niestety eksploduje. Z wysokiej inflacji korzysta, po części oczywiście, rząd, bo ma 

wyższe dochody, ale wszyscy pozostali na tym tracą. 

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o informację o tym, jakie działania planuje rząd, 

aby doprowadzić do redukcji tego negatywnego zjawiska. Jakie działania ma zamiar podjąć Pan Minister, 

rząd, aby zwiększyć ochronę tych, którzy płacą najwyższą cenę, jeżeli chodzi o inflację? I jaka będzie polity-

ka regionalna w tej materii, związana ze wzrostem kosztów prowadzenia inwestycji przez samorządy teryto-

rialne? 
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