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Szanowny Panie Marszałku,

W związku z oświadczeniem dotyczącym wzrostu inflacji w Polsce złożonym przez 
senatora Adama Szejnfelda podczas 30. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 września 2021 
r. uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą o Narodowym Banku Polskim, za wartość polskiego 
pieniądza oraz utrzymanie stabilnego poziomu cen odpowiada Narodowy Bank Polski. 

W latach 2017-2019 inflacja w Polsce była zbliżona do 2% (wg danych GUS w 2017 r. 
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI 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. 

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 znacznej mierze było spowodowane wysoką dynamiką cen 
surowców na rynkach światowych, a więc czynnikiem niezależnym od rządu i od 
prowadzonej polityki pieniężnej. 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 okresie letnim inflacja 
przekroczyła poziom 5% do czego przyczynił się dalszy wzrost cen paliw oraz łagodniejsze 
niż w latach poprzednich obniżki cen żywności. Inflacja bazowa (tj. CPI po włączeniu cen 
żywności i energii) od początku roku utrzymuje się na podwyższonym, ale w miarę 
stabilnym poziomie (3,5%-4,0%). Jej zwiększony poziom wynika przede wszystkim z 
wysokiej dynamiki cen usług, do której przyczynił się m.in. wzrost kosztów 
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funkcjonowania części przedsiębiorstw związany z działaniami podejmowanymi w celu 
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 oraz efekt cenowy luzowania 
obostrzeń pandemicznych w takich sektorach jak: gastronomia, turystyka, czy kultura, a 
także wzrost cen usług mieszkaniowych, w tym zwłaszcza opłat za wywóz śmieci. 

Tendencje wzrostowe w zakresie inflacji obserwowane są obecnie także w wielu innych 
krajach, zarówno w ramach UE, jak i w USA. W strefie euro w sierpniu inflacja HICP 
wzrosła do 3,0% i była o 3,3 pkt. proc. wyższa niż w grudniu 2020 r., w tym np. w 
Niemczech zwiększyła się do 3,4% (tj. aż o 4,1 pkt. proc. powyżej poziomu z końca 
2020 r.). Przyrost inflacji w Polsce w analogicznym okresie był wyraźnie niższy i wyniósł 
1,6 pkt. proc. Tendencję wzrostową obserwujemy też np. w USA, gdzie od kilku miesięcy 
inflacja utrzymuje się powyżej 5% i jest najwyższa od 2008 r. Przyspieszenie tempa 
wzrostu cen jest efektem silnego odbicia cen na rynkach surowcowych i w efekcie 
wyższych kosztów transportu w handlu międzynarodowym, a także przerwanych 
łańcuchów dostaw skutkujących brakiem niektórych materiałów czy półproduktów 
niezbędnych do produkcji.

Pomimo wzrostu inflacji wciąż rośnie siła nabywcza wynagrodzeń. Przeciętne 
wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I półroczu 2021 r. było o 8,0% wyższe niż rok 
wcześniej, a w ujęciu realnym wzrosło o 4,2%. W sierpniu br. średnia płaca w sektorze 
przedsiębiorstw była wyższa niż przed rokiem o 9,5%, a jej siła nabywcza zwiększyła się o 
3,8%.

W celu zapobieżenia utrwaleniu się dynamiki cen w średnim okresie na poziomie 
wyższym od celu inflacyjnego oraz dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim 
okresie Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 6 października br. podjęła decyzję 
o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt. proc., tj. do poziomu 0,50%.
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