
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Rząd przyjął projekt budżetu na 2023 r. Deficyt przekroczy 60 mld zł

Rząd  przyjął  we  wtorek  30  sierpnia  projekt  budżetu  państwa  na  2023  r.  Już  w  czerwcu,
przedstawiając jego założenia,  politycy ostrzegali,  że w obecnej sytuacji  geopolitycznej niezbędna
może się okazać korekta danych. W lipcu potwierdziła to minister finansów. 

Rząd musi pożyczyć astronomiczną kwotę. To tylko wierzchołek góry lodowej

Wyższy  deficyt  budżetowy  i  konieczność  wykupu  obligacji  powoduje,  że  w  2023  r.  Polska  musi
pożyczyć blisko 270 mld zł.  Ta kwota może być jednak tylko wierzchołkiem góry lodowej,  bo nie
wiadomo,  ile  trzeba  będzie  wydać  na  działania  osłonowe  związane  ze  wzrostem  cen  energii
elektrycznej czy gazu ziemnego. Zagadką pozostaje to, jakie koszty wygeneruje kryzys energetyczny i
ile wydatków zostanie wypchniętych poza kasę państwa. 

Komentarz Lewicy:

Ostatnie wydarzenia pokazują, że budżet państwa pod rządami PiS to fikcja. Posypały się wszystkie
wskaźniki budżetu na rok 2022, ale rząd go nie nowelizował. Przypomnijmy, że prognozowana tam
inflacja została zapisana na poziomie 3,3 procent, a obecnie wzrost cen jest dwucyfrowy. Dziś gabinet
Morawieckiego uchwala budżet na 2023 r., który ma tak samo wiarygodne wskaźniki inflacji czy też
wzrostu gospodarczego jak ten zeszłoroczny. 

Dodatkowo fikcją jest zapisany tam dług publiczny.  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. A koszty długu będą w 2023 r.
rosły szybciej niż w 2022 r., wszystko wskazuje na to, że pożyczanie pieniędzy z rynku będzie z coraz
droższe.

Dług publiczny poza kontrolą parlamentu

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.
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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. 

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.

Budżet antypracowniczy

To antypracowniczy budżet,  osoby zatrudnione w budżetówce dwa razy zapłacą za obecny kryzys.
Pierwszy dlatego, że nie otrzymają podwyżek nawet na poziomie inflacji, a drugi poprzez wzrost cen,
czyli za te same produkty i usługi zapłacą więcej. 

W budżecie na 2023 zapisano prognozę inflacji na 9,8 procent, będzie więcej, rząd zapowiada wzrost
płac  dla  budżetówki  na  poziomie  7,8  procent. Oznacza  to  realny  spadek  dochodów  blisko  ¼
wszystkich zatrudnionych w Polsce. 

Lewica domaga się 20 procentowej podwyżki dla sfery budżetowej. 

UNIA EUROPEJSKA

Szefowa Komisji Europejskiej odpowiedziała na postulat polskiego rządu

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odrzuciła we wtorek postulat polskiego
rządu dotyczący tymczasowego zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU
ETS).  Taki  ruch  miałby  pomóc  w powstrzymaniu  podwyżek  cen  energii.  -  Potrzebujemy systemu
handlu emisjami, żeby zmniejszać emisje dwutlenku węgla - oznajmiła von der Leyen w Kopenhadze. 

Źródło: TVN 24 BiS

Ten kraj ma prawie pełne magazyny gazu. Wyprzedził harmonogram UE i stawia żądania

Państwa członkowskie Unii Europejskiej ścigają się z czasem, by napełnić magazyny gazu w 80 proc.
do 1 listopada, czego wymaga od nich Bruksela. Blisko tego celu jest Rumunia - oświadczył we wtorek
30 sierpnia rumuński minister energii Virgil Popescu. Zaapelował też do UE o zmianę w wyliczeniach
wartości energii elektrycznej. 

Źródło: Money.pl
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Kara TSUE ws. sędziów przekroczyła 300 mln euro. Co można by za to kupić?

Kara dla Polski za niezastosowanie się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w  sprawie  systemu  dyscyplinarnego  sędziów  właśnie  przekroczyła  300  mln  euro.  To  1,419  mld
złotych - dokładnie tyle, ile łącznie wynoszą roczne budżety Kancelarii Premiera i Sejmu. 

Źródło: RMF FM

KRAJ

Dlaczego zatruły się ryby w Odrze? Są wyniki badań

Wykryto 11 przypadków przekroczeń metali toksycznych: ołowiu, rtęci i kadmu. 

Źródło: rp.pl

Polak potrafi. Rekordzista złożył sześć wniosków o wakacje kredytowe

Wakacje  kredytowe można  wziąć  tylko  na jeden  kredyt,  ale  rekordzista  złożył  wnioski  w sześciu
bankach. W takich wypadkach jest popełniane przestępstwo. Banki będą kierować zawiadomienia do
prokuratury - mówi Interii Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Źródło: Interia.pl

Tata Zosi chorej na SMA: "Na ten moment refundacja nie jest możliwa dla nikogo, kto jej obecnie
potrzebuje"

Przemierza  Polskę od Zakopanego po Hel,  by wypromować zbiórkę na leczenie  córki  walczącej  z
rdzeniowym zanikiem mięśni.  Za problem z ograniczeniem dostępu do terapii  genowej dla dzieci,
które najbardziej jej potrzebują, wini nie tylko Ministerstwo Zdrowia. "Jestem bardzo zniesmaczony
postawą Fundacji SMA" - mówi pan Tomasz. Jego zdaniem osobie, która blokowała szerszy dostęp do
terapii genowej, zależało na refundacji innego leku dla starszych pacjentów. 

Źródło: gazeta.pl

Podlaskie. Kopalnia Bogdanka nie dostarczy węgla pralni w Tykocinie. Praca szpitali jest zagrożona

Działalność 19 szpitali w trzech województwach może być zagrożona po wstrzymaniu dostaw węgla
przez przez kopalnię w Bogdance do pralni w Tykocinie. Surowiec jest niezbędny do opalania kotła,
który zasila urządzenia służące do prania w warunkach sanitarnych. Zarządcy pralni  przekazali,  że
mogliby kupić węgiel od innych dostawców, ale po znacznie wyższej cenie, na co z kolei nie stać
szpitali.

Źródło: Polsat News 
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Medal  Wolności  Słowa.  Owacje  po  przemówieniu  Jaconia.  "Zostawcie  nasze  tęczowe  dzieci  w
świętym spokoju"

Podczas Gali Medalu Wolności Słowa Piotr Jacoń zaapelował "do partii opozycyjnych, które mają plan
naprawić Polskę po rządach PiS". - Pamiętajcie, że macie parę rzeczy do naprawienia po sobie. Jedną
z tych rzeczy jest ustawa o ustaleniu płci - mówił dziennikarz TVN24. 

Źródło: gazeta.pl

Koronawirus w Polsce. Jest decyzja ws. obostrzeń

Rząd podjął decyzję w sprawie obostrzeń epidemicznych, które będą obowiązywać do 30 września.
Rozporządzenie  Rady Ministrów w tej  sprawie opublikowano w poniedziałek w Dzienniku Ustaw.
Wchodzi w życie od 31 sierpnia. 

Źródło: wp.pl

Wiceszef  "starej",  legalnej  KRS  straci  immunitet?  Chce  tego  prokuratura.  W  tle  sprawa
Macierewicza

We wtorek tymczasowa — wskazana przez I Prezes SN — Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN ma
zająć się sprawą uchylenia immunitetu sędziego Piotra Raczkowskiego, wiceprzewodniczącego starej,
legalnej  Krajowej  Rady  Sądownictwa.  Zarzuty  sędziemu  stawiać  chce  Prokuratura  Krajowa,  za
rzekome przekroczenie uprawnień. 

Źródło: Onet.pl

Konflikt o Jaworzno eskaluje. Rafako i Tauron przerzucają się winą

Rafako, generalny wykonawca bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie, przekonuje, że robi co
może, aby dokończyć tę inwestycję na warunkach kontraktowych. Zarzuca Tauronowi, właścicielowi
elektrowni,  prowadzenie  wojny  o  niedziałający  blok  energetyczny,  która  zagraża  przyszłości
raciborskiej firmy. Energetyczny gigant odpiera zarzuty, tłumacząc, że chce jak najszybciej wznowić
produkcję energii. Przekonuje, że ma dobre intencje. 

Źródło: Money.pl

Warszawa: Rodzina z Ukrainy zostanie eksmitowana? Trwa spór z samorządem

Postawiono nam ultimatum: albo wyrzucimy z biura ukraińską matkę z dziećmi, albo stracimy lokal -
relacjonuje Piotr Ikonowicz z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Jego zdaniem warszawski samorząd
domagając  się  eksmisji  naraża  ich  na  traumę.  Burmistrz  Woli  podkreśla,  że  uchodźcom  trzeba
pomagać odpowiedzialnie.

Źródło: Interia.pl
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WP ujawnia. Prawie 9 mln zł na maszty z flagami Polski ze środków na nagłe wydatki

Premier Mateusz Morawiecki przeznaczył niemal 9 mln zł na maszty z flagami, które mają stanąć w
gminach  w  ramach  rządowego  projektu  "Pod  biało-czerwoną"  –  ustaliła  Wirtualna  Polska.  Choć
projekt ogłoszono dwa lata temu, zakup masztów i flag jest finansowany ze środków budżetowych na
nagłe  i  nieprzewidziane  wydatki.  Wcześniej  rząd  chciał  je  finansować  z  funduszu  na  walkę  z
koronawirusem  

Źródło: wp.pl

Dziwny efekt dodatku węglowego. "Rozmnożenie" pieców i nagły wzrost liczby separacji

Liczba  małżeństw  deklarujących  faktyczną  separację  ciągle  rośnie,  podobnie  jak  liczba
skonfliktowanych domowników i usamodzielnionych dorosłych dzieci. To nie trend socjologiczny, ale
wpływ...  dodatku węglowego.  Ministerstwo Klimatu i  Ochrony Środowiska ma tego świadomość,
dlatego chce uszczelnić przepisy. Dziś, nie przyznając się do rodziny, można wziąć od państwa nie 3
tys. zł, ale i cztery razy więcej. 

Źródło: Onet.pl

Wielki blok energetyczny nie działa. Urząd wzywa koncern do wyjaśnień

Prezes  Urzędu Regulacji  Energetyki  wezwał spółkę Nowe Jaworzno Grupa Tauron do wyjaśnienia
przyczyn oraz skutków wyłączenia bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - przekazał na Twitterze URE.
Nowy blok energetyczny wybudowany za 6 miliardów złotych nie działa od 6 sierpni 

Źródło: TVN 24 BiS

ZAGRANICA

Gaz przestanie płynąć z Rosji do Niemiec. Reuters o terminie

Rosyjski  koncern Gazprom wstrzyma przepływ gazu do Niemiec przez gazociąg Nord Stream 1 w
środę o godzinie 3.00 czasu polskiego - poinformowała Agencja Reutera, powołując się na dane z
platformy Seeburger.  Wznowienie  dostaw surowca  ma nastąpić  w  sobotę  o  godzinie  3.00  czasu
polskiego. 

Źródło: TVN 24 BiS

Gazprom wstrzymuje dostawy gazu dla francuskiego koncernu Engie

„Na koniec dnia roboczego 30 sierpnia Gazprom Export LLC nie otrzymał pełnych płatności za gaz
dostarczony do Engie (Francja) w lipcu w ramach dotychczasowych kontraktów. W związku z tym
Gazprom Export poinformował Engie o całkowitym zawieszeniu dostaw gazu, począwszy od 1 
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września 2022 r., do momentu otrzymania środków za dostarczony gaz w całości" – napisał Gazprom
w komunikacie. 

Źródło: Onet.pl

Michaił Gorbaczow nie żyje. Miał 91 lat

Michaił  Gorbaczow  był  Sekretarzem  Generalnym  Komitetu  Centralnego  Komunistycznej  Partii
Związku Radzieckiego w latach 1985–1991, a między 1988 a 1990 przewodniczącym Prezydium Rady
Najwyższej  ZSRR.  Podczas  swoich  rządów  rozpoczął  proces  "pierestrojki",  mającej  uzdrowić
gospodarkę Związku Radzieckiego. Chciał również znormalizować stosunki z państwami Zachodu. W
1990 roku został pierwszym i jedynym prezydentem ZSRR. W tym samym roku otrzymał Pokojową
Nagrodę Nobla. Na Zachodzie ceniony był za wkład w zakończenie zimnej wojny.

Źródło: Polsat News
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