
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Zaczęło się. To pierwszy taki odczyt od niemal dwóch lat

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł w maju 48,5 pkt. wobec 52,4 pkt. w kwietniu — podała
firma S&P Global. To najgorszy wynik od prawie dwóch lat i duże zaskoczenie, bo rynek spodziewał
się odczytu powyżej 50 pkt.  Eksperci wskazują, że w kolejnych miesiącach wyniki przemysłu będą
gorsze. 

Koniec wzrostu na zapas. Polska gospodarka hamuje

Polska gospodarka hamuje – pokazują najnowsze dane przemysłowe. Za rok jej wzrost może być już
symboliczny. 

Komentarz Lewicy:

W  maju  wskaźnik PMI  (indeks  nabywczy  menedżerów,  który  pokazuje  aktywności  menedżerów,
którzy nabywają różne dobra i usługi na rynku) dla polskiego przemysłu osiągnął wartość 48,5 pkt, po
raz pierwszy od czerwca 2020 roku przyjmując wartość niższą od 50 pkt. Odczyt poniżej tej granicy
sygnalizuje  spadek  aktywności  ekonomicznej,  jest  to  kolejny  sygnał,  iż  nadchodzi  spowolnienie
gospodarcze w Polsce.

W pierwszym kwartale polska gospodarka rozwijała się w imponującym tempie 8,5 procent, jednakże
w głównej mierze był  to efekt gromadzenia przez przedsiębiorstwa zapasów, które w związku ze
wzrostem  cen  energii,  trudnościami  z  zakupem  surowców  oraz  niepewnością  otoczenie
ekonomicznego zaczęły gromadzić zapasy. 

Aby lepiej zobrazować to się wydarzyło, to gdyby w pierwszym kwartale nie liczyć zmiany zapasów, to
wzrost PKB wynosiłby tylko 0,8 procent, a nie 8,5 procent. 
Wszyscy ekonomiści są zgodni w Polsce wzrost gospodarczy w 2022 r. wyniesie ponad 4 procent PKB. 

Jednakże sokoro w 1 kwartale wzrost wyniósł ponad 8 procent, to w przyszłych kwartałach czeka nas
spowolnienie gospodarcze lub nawet techniczna recesja. 

Stanie się tak tym bardziej, że RPP zapowiada dalsze podnoszenie stóp procentowych. 

Już teraz trzeba działać, aby ożywić polską gospodarkę, która znajduje się o krok przed gospodarczym
spowolnieniem. 
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Pierwsze rozwiązanie jest  oczywiste,  czyli  uruchomienie pieniędzy z KPO. Czekamy na to już rok!
Drugie to zwiększenie poziomu inwestycji w Polsce. 

Ktoś pamięta „Plan Morawieckiego”?  Kiedy 6 lat temu Prawo i Sprawiedliwość mówiło o Polsce w
ruinie,  nie  spodziewaliśmy  się,  że  to  wcale  nie  jest  diagnoza,  ale  program  polityczny  Mateusza
Morawieckiego. 5 lat temu ogłoszono “Strategię na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju”, słynny „Plan
Morawieckiego”, który składał się z 192 projektów.
Stopa inwestycji, która miała wynosić od 20 do 25 procent PKB, dziś wynosi 17,2 procent, najmniej
w historii III RP.
Średni czas dochodzenia należności drogą sądową miał wynieść poniżej 600 dni, jest 685 dni.
Udział w eksporcie produktów wysokoprzetworzonych miał wynieść 10 procent, jest 8,3 procenta.
Do 2025 roku w Polsce miało jeździć milion elektrycznych samochodów, nie ma ani jednego.
W Stoczni Szczecińskiej miało zostać zbudowanych 9 promów, nie powstał ani jeden.
Za to mamy patolegislację i najkrótszy czas przyjmowania ustawy od momentu zgłoszenia projektu,
do podpisu prezydenta - 69 dni. W konsekwencji czego powstają buble prawne wciąż nowelizowane,
co podkopuje stabilność prawną.

Jak jest? Stopa inwestycji w Polsce nadal nie osiągnęła zapowiadanych w 2016 roku 25 proc. W 2021
r. stopa inwestycji, czyli relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB, wyniosła w Polsce 16,7
procent.

Zdrowa gospodarka wymaga stabilności  prawa oraz przejrzystych finansów publicznych, aby móc
planować np. inwestycje w dłuższym przedziale czasu. Polski Ład jest tego zaprzeczeniem. Podobnie
sprawa ma się z finansami publicznymi. Finanse publiczne powinny być pod kontrolą parlamentu,
obecna praktyka rządu znacząco utrudnia posłom i posłankom monitorowanie wydatków państwa. 

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. NIK w tej sprawie przygotował 400-
stronicowy, profesjonalny raport. 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. Prawdziwe dane o zadłużeniu Polski rząd wysyła
do UE, a różnice idą w miliardy złotych.

Lewica domaga się:
-  uporządkowania  finansów  publicznych,  aby  wydatki  przestały  być  ukrywane  i  znów  były  pod
kontrolą parlamentu.

-  zakończeni  a   przyjmowania  ustaw  w  trybie  24-godzinnym  .  Prawo  w  Polsce  powinno  być
przewidywalne i  przyjmowane w drodze konsultacji  społecznych.  Do tej  pory  już  946 razy  polski
parlament  zmieniał  przepisy  podatkowe,  tylko  w  tym  roku  urzędy  skarbowe  przygotują  20  000
interpretacji  przepisów  podatkowych,  to  wszystko  świadczy  o  tym  z  jakim  skomplikowanym
systemem mamy do czynienia.

U  proszczenie systemu podatkowego  .  Naszym celem jest przygotowanie dwóch aktów prawnych -
ustawy  o  podatku  o  dochodach  osobistych  oraz  ustawy  o  podatku  od  dochodów  z  działalności
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gospodarczej. Należy wyraźnie rozdzielić dochody, które mają Polki i Polacy zatrudnieni w zakładach
pracy od tych, którzy zarabiają prowadząc działalność gospodarczą.

- O  dblokowania pieniędzy dla Polski w ramach KPO  .

KPO zaakceptowane. Rząd ogłosi „wielki sukces”. Ale do wypłat może nie dojść

W  środę  Komisja  Europejska  zaakceptowała  polski  Krajowy  Plan  Odbudowy.  To  zestaw
szczegółowych programów w dziedzinach uznanych przez wszystkich członków UE za priorytetowe.
Ale do wypłaty pieniędzy przewidzianych dla Polski w Funduszu Odbudowy jeszcze daleka droga 

Środkowy  palec"  i  "rosyjska  stylówa".  Po  co  Ziobrze  atak  na  sędziego  Żurka  tuż  przed  wizytą
szefowej KE?

W czwartek do Warszawy przyjedzie przewodnicząca Komisji  Europejskiej. Ursula von der Leyen z
premierem  Mateuszem  Morawieckim  ma  podpisać  porozumienie  co  do  tzw.  kamieni  milowych
związanych  z  KPO.  -  Dosyć  ostentacyjnie  pokazuje  polska  strona,  strona  rządowa czy  też  strona
Zbigniewa Ziobry: przyjedziecie nam odblokować (środki), ale my mamy wystarczający tupet, żeby
wam pokazać, że tak naprawdę daliście się nabrać - tak ostatnie wydarzenia komentuje prof. Renata
Mieńkowska-Norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego. 

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.

Należy przypomnieć, iż zasada pieniądze za praworządność nie została Polsce narzucona, premier
Mateusz Morawiecki w imieniu RP zaakceptował ten mechanizm na szczycie Rady Europejskiej  w
grudniu 2020 roku, a samo rozporządzenie zostało przyjęte i weszło w życie 1 stycznia 2021.

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

3



Mechanizm praworządności pozwala Komisji Europejskiej zawiesić wypłaty z budżetu UE dla krajów,
które  mają  problemy  z  praworządnością,  o  ile  problemy  te  wpływają  na  należyte  zarządzanie
unijnymi środkami. 

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. 

Lewica za pieniędzmi głosowała już rok temu. Bo to wtedy odbyło się głosowanie nad ratyfikacją
Funduszu Odbudowy. Lewica głosowała za tymi pieniędzmi. Szlag nas trafia, że przez upór PiS, przez
szantaże Ziobry tych pieniędzy w Polsce nie ma. Niektóre kraje już wydały te pieniądze, a my wciąż
ich nie mamy. Ziobro szantażuje rząd, szantażuje Polki i Polaków. To przez niego nie ma w Polsce
pieniędzy z Funduszu Odbudowy. 

Dlaczego Lewica zagłosowała przeciwko likwidacji Izby Dyscyplinarnej? Bo to nie jest likwidacja tylko
zmiana jej nazwy. Ta ustawa nie robi porządku choćby z nielegalną KRS. Jestem za tym, żeby Polska
była  krajem praworządnym.  Jestem za  tym,  żeby  do  Polski  trafiły  pieniądze  z  KPO/FO –  za  tym
głosowała Lewica.  Morawiecki i propaganda TVP chce te dwie rzeczy łączyć. Będę przypominać bez
końca.  To  przez  Ziobrę,  ministra  sprawiedliwości,  a  nie  przez  opozycję  jest  wojna  z  Komisję
Europejską i nie ma w Polce pieniędzy z KPO/FO. 

UNIA EUROPEJSKA

Nieoficjalnie: Węgry nadal nie zgadzają się na szósty pakiet sankcji. Embargo na ropę zablokowane

Choć  na  szczycie  UE  w  Brukseli  27  przywódców  państw  członkowskich  przyjęło  polityczne
porozumienie o wdrożeniu szóstego pakietu sankcji wobec Rosji, który zakłada embargo na ropę, to
jednak  w  środę  podczas  prawnych  uzgodnień  restrykcji  Węgry  ponownie  je  zablokowały,
przedstawiając kolejne oczekiwania – przekazało źródło unijne.

Źródło: Polsat News

Kolejny kraj blisko strefy euro. Podano termin

Chorwacja spełnia warunki pozwalające na wprowadzenie w tym kraju euro 1 stycznia 2023 roku -
poinformowała Komisja Europejska w opublikowanym w środę raporcie o konwergencji, który ocenia
postępy państw członkowskich UE w wypełnianiu zobowiązań związanych z uczestnictwem w Unii
Gospodarczej i Walutowej. 

Źródło: TVN 24 BiS

Komisja Europejska: Polska nie spełnia obecnie warunków przyjęcia euro

Komisja  Europejska  ocenia,  że  Polska  nie  spełnia  warunków  przyjęcia  euro,  w  świetle  oceny
zgodności  przepisów  prawnych  oraz  spełnienia  kryteriów  konwergencji,  a  także  uwzględniając
dodatkowe istotne czynniki, podała Komisja. 
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Polska spełnia jedynie kryterium dotyczące finansów publicznych. 

Źródło: Forsal

KRAJ

Zaskakujące wydarzenia w Senacie. Czy to rozgrywka Kaczyńskiego?

Senatorowie  PiS  niespodziewanie  zagłosowali  wieczorem  za  ustawą  o  Sądzie  Najwyższym  z
poprawkami, które przewidują m.in. wyrzucenie sędziów popieranych przez Zbigniewa Ziobrę. – To
może być element gry Kaczyńskiego z Brukselą, ale i własnymi koalicjantami – słyszymy w szeregach
opozycji.  

Źródło: Onet.pl

Granica przekroczona. Benzyna 98 kosztuje już ponad 8 zł

Końca podwyżek na stacjach paliw nie widać. Średnia ogólnopolska cena benzyny 98 przekroczyła
nawet poziom 8 zł za litr – podaje e-petrol.pl. To pierwszy raz w historii badań tego serwisu. 

Źródło: Businessinsider

Stanisław Karczewski "pracuje dla idei, ciężko i nie śpi". Za 37 tysięcy złotych miesięcznie

Stanisław Karczewski wziął udział w rozmowie w RMF FM. W pewnym momencie dziennikarz Robert
Mazurek zauważył, że polityk PiS w 2021 roku zarabiał 37 tys. złotych miesięcznie. Senator powiedział
wówczas, że bardzo cieszy się z tego, że płaci wysokie podatki. 

Źródło: Gazeta.pl

Stanisław Karczewski o 100-proc. podwyżce kredytu: jakaś pomyłka, bank to skorygował

- Rozmawiałem z osobą, dosyć ważną w Polsce, której wzrósł kredyt o 100 proc. I bank skorygował to.
Jakaś pomyłka była - powiedział senator PiS Stanisław Karczewski. - Ubolewam z tego powodu, że
raty kredytów wzrastają – dodał.

Źródło: Polsat News

Ponad 100 tys. klientów naraz w e-sklepie PGG. Pod kopalnią komitet kolejkowy

Ponad 103 tys.  klientów próbowało w szczytowym momencie kupić  we wtorek węgiel  w sklepie
internetowym Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Skierowane do sprzedaży ok. 25 tys. ton starczyło na
ponad sześć godzin. Zakupu dokonało 5,8 tys. osób - wynika z danych górniczej spółki. Przy kopalni
Chwałowice w Rybniku powstał komitet kolejkowy. Ludzie po kilka dni stoją w kolejce po węgiel. 

Źródło: wp.pl
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Raport: wojna w Ukrainie mniej się przyczyniła do spadków zamówień firm niż lockdowny

Spadki  wartości  sprzedaży  i  liczby  nowych  zamówień  firm  wynikają  w  większym  stopniu  z
lockdownów niż  z  wojny  w Ukrainie  -  wynika  z  raportu Polskiego  Instytutu Ekonomicznego.  Nie
oznacza  to,  że  zbrojny  konflikt  nie  ma  żadnego  wpływu  na  przedsiębiorców.  Po  jego  wybuchu
niepewność była najważniejszą barierą działalności gospodarczej. 

Źródło: Money.pl

Jak upadek elektrowni Ostrołęka C tłumaczy minister Tchórzewski? Znamy treść jego przesłuchania

"Miałem  pełną  świadomość,  że  sobie  z  finansowaniem  poradzimy.  Byłem  przekonany,  że  ta
inwestycja wyjdzie. Mogę stwierdzić, że gdybym był dalej ministrem energii, projekt węglowy byłby
dalej realizowany" – mówił podczas przesłuchania przez NIK w maju ub.r. Krzysztof Tchórzewski. Były
minister energii, odpowiedzialny za budowę bloku C elektrowni w Ostrołęce, przyznał jednocześnie,
że  w  jego  ocenie  "wszystkie  działania  Energi  i  Enei  w  celu  pozyskania  finansowania  były
pozorowane". 

Źródło: Onet.pl

Kasjerka CBA ukradła ponad 9 mln zł. Usłyszała prawomocny wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, który skazał
byłą pracownicę cywilną wydziału finansów CBA Katarzynę G. na karę 6 lat i 4 miesięcy pozbawienia
wolności, a jej męża Dariusza G. na karę 8 lat więzienia. Decyzją sądu CBA odzyska ponad 9,2 mln zł,
które kasjerka wyniosła z biura dla swojego męża uzależnionego od hazardu. 

Źródło: Money.pl

4 czerwca Prawo i Sprawiedliwość zaczyna nowy etap. Cel: Mobilizacja

Konwencja 4 czerwca ma być dla partii rządzącej początkiem nowego etapu – po pandemii i wybuchu
wojny. 

Źródło: rp.pl

"Czarny maj" na rynku mieszkaniowym. Deweloperzy mają powody do zmartwienia

Deweloperzy w maju w siedmiu największych miastach w Polsce sprzedali łącznie 2447 mieszkań.
Oznacza  to  spadek  o  35  procent  w  porównaniu  do  kwietnia  -  wynika  z  analizy  portalu
RynekPierwotny.pl. Nowe dane określono mianem "czarnego maja na rynkach mieszkaniowych". 

Źródło: TVN 24 BiS
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ZAGRANICA

Rosja. Trwają manewry strategicznych sił nuklearnych

Trwają  manewry  rosyjskich  strategicznych  sił  nuklearnych.  Ćwiczenia  wyrzutni
międzykontynentalnych  nowoczesnych  rakiet  balistycznych  Jars  przeprowadzane  są  w  obwodzie
iwanowskim,  na  północny  wschód  od  Moskwy.  Pociski  zdolne  są  do  przenoszenia  ładunków
jądrowych na odległość 11 tys. km.

Źródło: Polsat News

Coraz ostrzej między Turcją a Grecją. Erdogan mówi "dość"

Napięcie pomiędzy Turcją a Grecją jest coraz większe. — Turcja nie będzie już prowadzić rozmów na
wysokim szczeblu z Grecją — powiedział turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan w czasie spotkania
z posłami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, której jest liderem. 

Źródło: Onet.pl

"WSJ": Eksporterzy chcąc ominąć sankcje, ukrywają pochodzenie rosyjskiej ropy

Eksporterzy ukrywają pochodzenie rosyjskiej ropy, mieszając ją z innymi surowcami i ukrywając jej
pochodzenie  -  informuje  w  środę  "Wall  Street  Journal".  Według  dziennika  główną  rolę  w  tym
procederze odgrywają indyjskie rafinerie, dzięki którym Rosji udało się znacznie zwiększyć eksport
ropy. 

Źródło: Forsal

W Niemczech wielka obniżka cen paliw. Wprowadzili też specjalny miesięczny superbilet 

Niemieckie władze obniżyły o ok. 35 centów (1,60 zł) cenę benzyny premium i diesla w hurcie. Przy
obecnym trendzie ceny paliwa w Polsce mogą po prostu dogonić niemieckie. Na dodatek Niemcy
wprowadzili specjalne bilety miesięczne za 9 euro. Obowiązują w całym transporcie publicznym na
terenie całego kraju, z wyjątkiem pociągów dalekobieżnych. 

Źródło: Innpoland.pl
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