Fundusze
poza kontrolą
parlamentu to
już 422 miliardy
złotych.
• To prawie 13% PKB!
• Zadłużenie poza kontrolą
wzrasta ponad 9-krotnie
od 2015!
• Już co czwarta złotówka
długu jest poza kontrolą
parlamentu i społeczeństwa!
• Rząd otrzymał absolutorium
na podstawie fikcyjnego
budżetu państwa.
• Wyprowadzenie wydatków
państwa poza budżet łamie
Konstytucję RP (art. 219 ust. 3).

Czy rząd ma zatem
absolutorium?

„
„

Zasadne jest przywrócenie budżetowi
państwa odpowiedniej rangi związanej z jego
szczególnym charakterem oraz centralną
pozycją w systemie finansów publicznych.
NIK (2021)

Pominięcie w ustawie budżetowej planów
finansowych państwowych jednostek
organizacyjnych wykonujących zadania
publiczne o znaczeniu podstawowym dla
oceny wykonywania przez państwo swoich
konstytucyjnych i ustawowych funkcji
albo nadanie tym planom informacyjnego,
niewiążącego znaczenia prowadzi wprost do
naruszenia art. 219 ust. 3 Konstytucji RP.

„

DĘBOWSKA-ROMANOWSKA W SAFJAN/BOSEK (2016)

Efektywna kontrola społeczna i prawo
opinii publicznej do wiedzy na temat
państwowej kasy są zakłócone, kiedy
rząd osłabia przejrzystość finansów
publicznych. Przeprowadzona przez NIK
analiza wykonania budżetu państwa [2020]
wykazała, że w zeszłym roku rząd zastosował
bezprecedensowe mechanizmy służące
wypychaniu wydatków poza budżet.
NIK (2021)

BUDŻET
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#PatoBudżet

Rząd zadłuża Polskę poza budżetem państwa.
Fundusze poza kontrolą parlamentu to
już 422 miliardy złotych.

422 miliardy zł

Rząd wyprowadza wydatki
poza kontrolę Parlamentu
i społeczeństwa. Tych funduszy
nie ma w budżecie państwa.
To łamanie Konstytucji.
To jest raj wydatkowy premiera
Mateusza Morawieckiego.
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• To ponad 6000 „sasinów”
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• To 2000 rocznych
budżetów gminy Końskie
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źródło: opracowanie FOR na podstawie danych MF

• To ponad 5000 pociągów
Pendolino
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• To około 300 stadionów
narodowych

• To średnia płaca wypłacana
przez ponad 6 milionów lat

