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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na pismo z 28 maja br. (znak BPS/043-24-1091/21), zawierające oświadczenie 
senatora Bogdana Zdrojewskiego w sprawie inflacji w Polsce, złożone podczas 24. posiedzenia 
Senatu RP 27 maja 2021 r., uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą o Narodowym Banku Polskim, za wartość polskiego 
pieniądza oraz utrzymanie stabilnego poziomu cen odpowiada Narodowy Bank Polski. NBP 
prowadzi politykę pieniężną w ramach strategii średniookresowego celu inflacyjnego ustalonego 
na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 punkt procentowy. W przypadku 
zagrożenia dla realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie, Rada Polityki Pieniężnej (będąca 
organem NBP) ma możliwość zastosowania odpowiednich instrumentów polityki pieniężnej.  
W Polsce zdecydowana większość cen poszczególnych towarów i usług jest determinowana 
zmianami ich podaży i popytu, a rząd nie ingeruje bezpośrednio w proces ustalania cen 
poszczególnych dóbr.
W latach 2017-2019 inflacja w Polsce była zbliżona do 2% (wg danych GUS w 2017 r. wzrost cen 
towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 2,0%, w 2018 r. 1,6%, a w 2019 r. 2,3%), a więc w 
ujęciu średniorocznym nie przekraczała poziomu celu inflacyjnego. W 2020 r. wzrost cen 
konsumpcyjnych wyniósł 3,4%, mieszcząc się jednak w granicach dopuszczalnego odchylenia od 
celu. Nieco wyższy wzrost cen był efektem m.in. wzrostu cen usług wynikającego ze 
zwiększonych kosztów funkcjonowania części przedsiębiorstw związanych z koniecznością 
wprowadzenia obostrzeń sanitarnych. 
W pierwszych dwóch miesiącach br. inflacja kształtowała się na poziomie zbliżonym do celu 
inflacyjnego (2,4%-2,6% w ujęciu rocznym). Przyspieszenie tempa wzrostu cen nastąpiło od 
marca i w głównej mierze było spowodowane wysoką dynamiką cen surowców na rynkach 
światowych, a więc czynnikiem niezależnym od rządu i od prowadzonej polityki pieniężnej. 
Należy też pamiętać, że miesiące marzec-maj 2020 r. to początkowy okres pandemii, w którym 
najsilniej odzwierciedlił się wpływ gwałtownego spadku cen surowców (w tym zwłaszcza ropy 
naftowej) na rynkach światowych na inflację w Polsce. Ze statystycznego punktu widzenia 
nieuniknione było więc odreagowanie tych zmian w rocznych wskaźnikach inflacji w okresie 
marzec-maj 2021 r. W II połowie br. można oczekiwać stopniowego osłabienia tempa wzrostu 
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cen, co oznacza, że w ujęciu średniorocznym inflacja w 2021 r. powinna być niższa od poziomów 
obserwowanych obecnie.
Z kolei zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) wykorzystywany do porównań 
między krajami Unii Europejskiej w maju obniżył się w Polsce aż o 0,5 pkt. proc. i wyniósł 4,6%.
Tendencje wzrostowe w zakresie inflacji obserwowane są obecnie także w innych krajach. W całej 
Unii Europejskiej inflacja w maju wzrosła do 2,3% i była o 2,0 pkt. proc. wyższa niż w grudniu 
2020 r. W strefie euro wyniosła 2,0% (o 2,3 pkt. proc. powyżej poziomu z końca poprzedniego 
roku), a np. w Niemczech zwiększyła się do 2,4% (tj. aż o 3,1 pkt. proc. powyżej poziomu z końca 
2020 r.). W tym porównaniu przyrost inflacji w Polsce pomiędzy majem 2021 r. a grudniem 
2020 r., wynoszący 1,2 pkt. proc., należy do najniższych wśród wszystkich krajów UE. Tendencję 
wzrostową obserwujemy też np. w USA, gdzie w maju br. inflacja osiągnęła 5% i jest to wartość 
najwyższa od prawie 13 lat.
Pomimo wzrostu inflacji wciąż rośnie siła nabywcza wynagrodzeń. W I kw. br. przeciętna płaca 
w gospodarce narodowej była o 6,6% wyższa niż rok wcześniej, a jej siła nabywcza zwiększyła 
się o 3,8%. W okresie pierwszych pięciu miesięcy br. przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw 
była o 7,4% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r., a jej siła nabywcza zwiększyła się o 
3,8%. W samym maju br. przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się aż o 10,1% 
w ujęciu rocznym, a jej siła nabywcza była o 5,2% wyższa niż przed rokiem.
Ponadto pragnę zwrócić uwagę, że szereg działań już podjętych przez rząd lub zapowiedzianych 
w programie „Polski Ład” (np. wypłata 13. i 14. emerytury, szeroki zakres planowanych zmian 
podatkowych, wprowadzenie kapitału opiekuńczego) powinien przyczynić się do wzrostu 
dochodów społeczeństwa, w tym zwłaszcza w grupach o najniższych dochodach. 
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