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Po kwietniu budżet Polski ma nadwyżkę. Minister podała kwotę
Budżet państwa po kwietniu notuje nadwyżkę w wysokości 9,2 mld zł – poinformowała minister
finansów Magdalena Rzeczkowska. To jednak nie oznacza automatycznie, że sytuacja finansowa
państwa jest dobra
Komentarz Lewicy:
Nadwyżka budżetowa jest w tym samym miejscu, gdzie jeżdżą polskie samochody elektryczne – w
marzeniach premiera Morawieckiego. Rządu raz po raz opowiada nam bajkę o nadwyżce w budżecie,
ale prawda jest taka, iż jego rząd stosuje sztuczki księgowe na niespotykaną do tej pory skalę, aby
ukryć prawdziwy stan finansów publicznych.
Kolejne dziesiątki miliardów złotych zadłużenia publicznego nie są ujmowane w budżecie państwa. W
efekcie ten plan wydatkowy w coraz mniejszym stopniu pokazuje prawdziwy stan finansów
publicznych.
Dług publiczny będący poza kontrolą parlamentu mocno rośnie od początku pandemii. Na koniec
2021 r. spuchł do 260 mld zł z 55 mld zł dwa lata wcześniej.
Różnica między długiem wykazywanym w "oficjalnym" budżecie w tym roku może urosnąć do ponad
350 mld zł, czyli do 13,7 proc.
Prawdziwe dane o zadłużeniu Polski rząd wysyła do UE i dopiero, kiedy w takim sprawozdaniu pojawi
się nadwyżka, to ona faktycznie w finansach publicznych zaistnieje. Mowa tu o różnicy w miliardach
złotych. NIK w tej sprawie przygotował 400-stronnicowy, profesjonalny raport.
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) stanowiący jeden z elementów unijnego
kryterium fiskalnego z Maastricht. Tak liczony dług, obejmujący także zobowiązania zaciągnięte m.in.
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju, wyniósł na koniec 2021 r. rekordowe
1,41 bln zł, czyli o 5 proc. więcej niż w 2020 r. To także o 40 proc. i 65 proc. więcej niż odpowiednio
pięć i dziesięć lat temu.
Rząd stosuje podwójne standardy w liczeniu zadłużenia, ale to Polki i Polacy będą ponosić koszty
zadłużenia i powinni znać prawdziwy stan finansów publicznych, a nie być adresatem opowieści
rodem z mchu i paproci.

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

1

Finanse publiczne powinny być pod kontrolą parlamentu, obecna praktyka rządu znacząco utrudnia
posłom i posłankom monitorowanie wydatków państwa. Jednym z elementów uzdrowienia państwa
po PiS, powinno być uporządkowanie finansów publicznych, aby przestać ukrywać wydatki, tak aby
parlament znów miał je pod kontrolą.
Akceptacja KPO na ostatniej prostej. Za tydzień szefowa Komisji Europejskiej w Warszawie
Za tydzień w czwartek, 2 czerwca, zobaczymy w Warszawie szefową KE Ursulę von der Leyen. Dzień
wcześniej zbierają się unijni komisarze i zapewne wówczas zapadnie decyzja o akceptacji KPO dla
Polski - dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna".
Komentarz Lewicy:
Zatwierdzenie KPO przez Komisję Europejską nie oznacza, że pieniądze z tego funduszu będą płynąć
do Polski.
Fundusz Odbudowy jest skonstruowany w oparciu o tzw. kamienie milowe. Fundusze z KPO będą
wypłacane po przeprowadzeniu konkretnych inwestycji i sprawdzeniu przez Komisję Europejską, czy
są one realizowane zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy.
Komisja Europejska od dawna mówi wprost, że warunkiem odblokowania tych pieniędzy jest:
likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, system dyscyplinowania sędziów musi zostać
zreformowany , a usunięci przez ID sędziowie mają zostać przywróceni do orzekania. Droga, bardzo
droga dla Polek i Polaków, Zjednoczona Prawico czas się dogadać i przywrócić w Polsce zasady
praworządności. Zbigniew Ziobro nie trzyma w szachu Morawieckiego, ale polskie rodziny.
Dopóki Polska nie spełni wszystkich warunków - np. likwidacji Izby Dyscyplinarnej - to pomimo
zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy pieniądze do naszego kraju nie popłyną. Komisja
Europejska wciąż może zablokować cześć lub całość środków w ramach KPO.
Fundusz Odbudowy/Krajowy Plan Odbudowy to 58,1 mld euro dla naszego kraju. Jednakże, jeżeli do
końca roku środki w ramach KPO nie zostaną rozdysponowane, to Polska utraci blisko 16 mld euro.
Pozostała kwotę należy zakontraktować do końca 2024 r.
UNIA EUROPEJSKA
UE wspiera ukraińską gospodarkę. Jest liberalizacja handlu
Unia Europejska przyjęła we wtorek (24 maja) rozporządzenie pozwalające na czasową liberalizację
handlu i inne ustępstwa handlowe dla niektórych produktów z Ukrainy. Przez rok na cały ukraiński
eksport do UE nie będą nakładane cła importowe.
Źródło: Money.pl
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Gotowy na biedaemeryturę? Komisja Europejska ma dla Polaków złe wieści
Jeśli mamy uniknąć biedy na jesień życia, potrzebne są zmiany. Komisja Europejska zaleca Polsce
podniesienie wieku emerytalnego. W przeciwnym razie większość z nas skończy z biedaemeryturą
Źródło: Innpoland.pl
Polska ustępuje. Unia wprowadzi kluczowy podatek
Polska ustępuje w sprawie minimalnego podatku od firm — donosi "Financial Times". Wcześniej nasz
kraj torpedował pracę nad tymi przepisami, ale w ostatnich dniach doszło w tej sprawie do przełomu
Źródło: Businessinsider
"Operacja bez precedensu". Oto plan Brukseli na Ukrainę
- Po raz pierwszy w historii Unia Europejska dostarcza pomoc wojskową do kraju, który został
zaatakowany. Mobilizujemy całą naszą siłę ekonomiczną. Nasze sankcje i te nałożone przez biznes
wykańczają rosyjską gospodarką, a zarazem wojenną machinę Rosji - mówiła podczas Światowego
Forum Ekonomicznego w Davos szefowa KE
Źródło: Money.pl
KRAJ
Krajowa Rada Sądownictwa. Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka wybrana nową przewodnicząc
Sędziowie Anna Dalkowska, Joanna Kołodziej-Michałowicz i Maciej Nawacki zostali wybrani we
wtorek w skład prezydium Krajowej Rady Sądownictwa. Wcześniej Rada wybrała nową
przewodniczącą - sędzię Dagmarę Pawełczyk-Woicką. Posiedzeniu rady towarzyszyły protesty pod
hasłem obrony praworządności.
Źródło: Polsat News
Koniec Pegasusa w Polsce. CBA odcięte od dwóch miesięcy
CBA zostało odcięte od izraelskiego systemu szpiegującego, ale już planuje zakup innego. Kontroli
cały czas brak
Źródło: rp.pl
Podawali narkotyki i uprawiali seks z 14-latką. Zaskakujący wyrok
Trzech mężczyzn uprawiało seks z 14-latką, częstowało ją alkoholem i narkotykami. Dziewczyna
powiedziała rodzicom, że została zgwałcona. Sąd jednak uznał inaczej.
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— Nie było zgwałcenia, nie było podstępu, a narkotyki zostały podane 14-letniej pokrzywdzonej
świadomie — uznał sędzia Mirosław Brzozowski z Sądu Okręgowego w Lublinie.
Źródło: Onet.pl
Minister rolnictwa: Na spadek cen żywności bym nie liczył
Wicepremier Henryk Kowalczyk uważa, że po tegorocznych żniwach ceny żywności najwyżej mogą się
zatrzymać, a nie spaść. Minister rolnictwa podkreślił, że wiele zależeć będzie od sytuacji
międzynarodowej, a przede wszystkim dostępności zbóż na globalnym rynku
Źródło: Money.pl
Bizancjum Morawieckiego. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów rozrosła się do ponad tysiąca osób
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na koniec 2021 zatrudniała niemal 2,5 razy więcej pracowników
niż w roku 2015 - alarmuje Michał Wypij z Porozumienia. KPRM broni się, twierdząc, że w
poszczególnych latach przejmowała nowe zadania i zwiększenie zatrudnienia było niezbędne.
Źródło: Gazeta.pl
Podlaskie. Mur na granicy z Białorusią ma być gotowy w czerwcu
Mur na granicy z Białorusią, który zapobiegnie nielegalnemu przechodzeniu do Polski migrantów, ma
powstać do końca czerwca wraz z drogą techniczną. Z kolei bariera elektroniczna ma być gotowa na
przełomie września i października - powiedział gen. brygady Andrzej Jakubaszek, szef Podlaskiego
Oddziału Straży Granicznej. - Sto proc. ludzi, którzy przekraczają teraz granicę jest z Rosji – dodał
Źródło: Polsat News
Ukraińcy tracą 500+. Oto powód
Jak dotąd 700 obywateli Ukrainy straciło polskie świadczenia socjalne po wyjeździe z Polski do
Ukrainy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych korzysta z systemu Straży Granicznej
Źródło: wp.pl
Ceny najmu oszalały. Kawalerka w Warszawie jest droższa niż średnia krajowa pensja
Wynajem "luksusowej kawalerki" w bloku z lat 70. nieopodal ul. Domaniewskiej w Warszawie to
wydatek wyższy od średniej krajowej. Ceny najmu w dużych miastach nadal rosną jak na drożdżach, a
5 tys. zł za nieco ponad 20 metrów przestaje już dziwić. Co gorsza, przykład z "Mordoru" to nawet nie
rekord stolicy
Źródło: Innpoland.pl
Ceny benzyny nie chcą się zatrzymać, ale... LPG spadają. Czy warto myśleć o montażu
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Tankowanie staje się coraz większym wyzwaniem dla kierowców. Ceny litra benzyny 98 mogą
niebawem przebić 8 zł, a i stawki za paliwo 95 idą w kierunku tej "psychologicznej granicy".
Tymczasem gaz LPG znacznie nie drożeje, a według niektórych analiz jest wręcz coraz tańszy. Co się
dzieje na rynku? I czy nawet zatwardziali kierowcy "benzyniaków" zaczynają już myśleć o instalacji
gazowej?
Źródło: Businessinsider
Od stycznia zarobki pracowników instytucji publicznych mają być jawne. RPO interweniuje
Od 1 stycznia 2023 r. ruszy jawny rejestr umów. W spisie znajdą się umowy na kwoty powyżej 5 tys.
zł, a wśród nich lista płac pracowników m.in. ZUS, KRUS, NFZ, uczelni publicznych oraz organów
rządowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na fakt, że przepisy mogą naruszać prawo do
prywatności osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło: Bankier.pl
PiS podpalił krótki lont pod ZUS. Czy wypłaty 500 plus mogą zostać zablokowane? Urząd
odpowiada
– ZUS się sam prosi, żeby strajkować – powiedziała dla naTemat Ilona Garczyńska, szefowa
Związkowej Alternatywy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przed instytucją ponownie pojawiło
się widmo paraliżu. To wyjątkowo niepokojące, bowiem jeśli pracownicy odejdą od biurek, pod
znakiem zapytania stanie kwestia wypłat świadczeń socjalnych takich jak 500 plus
Źródło: Natemat
Polska kupi więcej zestawów przeciwrakietowych Patriot
MON zapowiada zakupy kolejnych sześciu baterii amerykańskiego systemu Patriot. – Do
Waszyngtonu trafia właśnie zapytanie ofertowe w tej sprawie – zapewnił szef MON Mariusz
Błaszczak
Źródło: rp.pl
Praca zdalna i kontrola stanu trzeźwości pracowników. Rząd zajmie się zmianami w Kodeksie pracy
Praca zdalna ma zostać wpisana do Kodeksu pracy. Rząd we wtorek zajmie się projektem ustawy - tak
wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Nowe przepisy mają też umożliwić kontrolę pracowników
na obecność alkoholu w ich organizmach.
Źródło: TVN 24 BiS
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ZAGRANICA
Stan wyjątkowy na Węgrzech. Victor Orban: Świat stoi na krawędzi kryzys
Premier Viktor Orban wprowadził na Węgrzech stan wyjątkowy, który będzie obowiązywał od środy
25 maja. Jak poinformował w mediach społecznościowych, stało się tak z powodu wojny w Ukrainie. Rząd potrzebuje pola manewru, by móc reagować na wyzwania – dodał.
Źródło: Polsat News
Ochrona przed wykorzystywaniem seksualnym. Impuls idzie z Polski
Watykan dał zielone światło dla stworzenia nowego projektu w zakresie ochrony nieletnich przed
wykorzystywaniem seksualnym. Liderami są polscy eksperci.
Źródło: rp.pl
Strzelanina w szkole podstawowej w Teksasie. Nie żyje 19 dzieci
We wtorkowej strzelaninie w szkole podstawowej w mieście Uvalde w Teksasie zginęły 22 osoby, w
tym 19 dzieci — poinformowała policja stanu Teksas. Głos na temat tragedii zabrał już prezydent USA
Joe Biden
Źródło: Onet.pl
Belgia: Kwarantanna dla zarażonych małpią ospą
Osoby zarażone wirusem małpiej ospy muszą przebywać w izolacji przez 21 dni, przekazały wczoraj
belgijskie media. Belgia jest pierwszym państwem na świecie, które wprowadziło ten obowiązek
Źródło: Euractive.pl
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