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Hipoteczne piekło. Raty rosną, zdolność kredytowa maleje
Decyzja RPP o podwyższeniu stóp procentowych wielu osobom utrudniła życie. Ci, którzy kredyt
dopiero zamierzali zaciągnąć, będą mieli z tym nie lada trudności. Ci zaś, którzy kredyt już wzięli,
odczują szok, gdy bank zaktualizuje wysokość raty.
Komentarz Lewicy:
Każda podwyżką stóp procentowych pogarsza się sytuacja domowych budżetów osób i rodzin, które
zaciągnęły kredyt w banku na zakup własnego mieszkania. Obecnie główna stopa NBP, referencyjna,
wynosi 3,5 proc., przy 0,1 proc. w październiku 2021 r. W tym tygodniu wzrosła ona o 75 pkt.
bazowych. W związku z czym osoby, które zaciągnęły kredyt na 300 tys. zł na 25 lat, we wrześniu
płaciły ratę w wysokości 1440 zł, a obecnie to już 2070 zł.
Ostatnia podwyżka stóp procentowych nie będzie ostatnią. Szacuje się, że w najbliższych miesiącach
raty kredytów wzrosną o 50-60 proc. Lewica ma pomysł na to, w jaki sposób pomóc osobom
dotkniętych trudną sytuacją – roczna dopłata do kredytów dla mniej zamożnych Polaków, którzy
zaciągnęli kredyt na zakup swojego pierwszego mieszkania.
Kogo miałaby obejmować dopłata? Według projektu Lewicy dopłata do kredytu przysługiwałaby
konsumentowi, jeżeli jego rata kredytu na dzień 1 lutego 2022 r. jest wyższa niż 30% przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego i stanowi część
odsetek należnych bankowi równych 2 punktom procentowym. A konsument spłaca w miesięcznej
racie odsetkowej część odsetek stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według umowy
kredytu i kwotą dopłaty. Dopłata do kredytu jest udzielana przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Projekt ustawy o dopłacie do kredytu daje ulgę i wytchnienie kredytobiorcom. Pierwszym aspektem
ustawy jest dopłata do kredytu na okres co najmniej 12 miesięcy, która będzie się wahała do 300 do
500 zł w zależności od wysokości raty. Prezentowana ustawa wykorzystuje już istniejącą instytucję
Funduszu Dopłat do Oprocentowania, który funkcjonuje od ponad roku, ale dotychczas dopłacał
wyłącznie do kredytów przedsiębiorców.
Oprócz pomagania uchodźcom, musimy też pomagać naszym obywatelom, bo jest bardzo dużo
rodzin, które mają precyzyjnie określony preliminarz miesięcznych wydatków. I dla nich wyższa rata
kredytu o 500 zł to wybór, czy kupić dziecku parę butów, czy zapłacić ratę
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UNIA EUROPEJSKA
66 proc. Polaków chce, żeby PiS zakończył spór i podporządkował się zaleceniom UE
W obliczu wojny zakończcie spór z Europą i podporządkujcie się zaleceniom UE ws. praworządności tego chce od rządu 66 proc. Polaków, w tym niemal co trzeci wyborca PiS. Od Unii większość z nas
oczekuje, że w obecnej sytuacji uwolni środki dla Polski z Funduszu Odbudowy
Źródło: OKO.press
Play przejmie UPC Polska. Ma zgodę Komisji Europejskiej
Prawdopodobnie w kwietniu zostanie sformalizowane przejęcie UPC Polska przez Play. Komisja
Europejska właśnie dała światło do połączenia. Wartość transakcji to 7 mld zł. Play zyska ponad 1,5
mln dotychczasowych klientów UPC.
Źródło: Money.pl
Sankcje UE na Rosję. Ambasadorowie państw Unii Europejskiej omówią nowy pakiet
W niedzielę popołudniu - około godz. 16 - rozpocznie się spotkanie ambasadorów unijnych krajów w
sprawie nowych sankcji wobec Rosji - ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata
Płomecka.
Źródło: Polska the Times
KRAJ
Obywatele Ukrainy otrzymają numer PESEL. Kiedy rusza rejestracja?
Rejestracja dla uchodźców z Ukrainy, którzy chcą otrzymać numer PESEL, ruszy już w środę 16 marca.
Otrzymanie numeru PESEL umożliwi osobom z Ukrainy zatrudnienie w naszym kraju, dostęp do
edukacji oraz opiekę zdrowotną.
Źródło: Gazeta.pl
NBP: inflacja wzrośnie powyżej 12 proc.
Obserwowany obecnie wysoki poziom inflacji wzrośnie w najbliższych kwartałach, osiągając 12,1
proc. rok do roku w III kwartale 2022 r. — ocenia NBP w opublikowanym w piątek raporcie o inflacji.
Najnowsza prognoza banku centralnego zakłada, że inflacja konsumencka w 2022 r. wyniesie 10,8
proc.
Źródło: Businessinsider
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Wiemy, kto zaprosił oskarżonego o szpiegostwo na spotkanie z Agatą Kornhauser-Dudą
Była żona, lokalna radna związana z PiS, a do niedawna pracowniczka państwowej firmy z sektora
telekomunikacyjnego. To z jej polecenia mężczyzna oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosjan został
tłumaczem pierwszej damy RP Agaty Kornhauser-Dudy na spotkaniu z uchodźcami.
Źródło: wp.pl
Budownictwo dostanie zadyszki. Grozi nam ostre hamowanie
Wojna w Ukrainie może mieć negatywny wpływ na sytuację w budownictwie. Głównym powodem
jest duży odpływ pracowników z tego kraju. Kolejnym czynnikiem jest wzrost cen energii i paliw oraz
materiałów budowlanych. Dochodzi do tego brak środków z UE na nowe inwestycje. Spada też
dostępność kredytów, co przekłada się na mniejszy popyt na rynku i niższą sprzedaż mieszkań.
Niebawem problemy mogą mieć także inne branże, w tym transport i logistyka.
Źródło: Money.pl
Do neo-KRS bis idą: sędzia od rodzinnych awansów, sędzia od kilku „etatów” i były prezes od
Ziobry
Na drugą kadencję do upolitycznionej KRS startuje trzech jej obecnych członków: Drajewicz znany z
tego, że miał kilka stanowisk i Kołodziej-Michałowicz, która dzięki neo-KRS awansowała wraz z
mężem i siostrą. Jest jeszcze Mitera, były już prezes sądu, który popadł w niełaskę Ziobry
Źródło: OKO.press
Wojna w Ukrainie. W Lubaczowie zatrzęsły się szyby. "Wojna dotknęła nas tak blisko"
Rosjanie zbombardowali poligon w obwodzie lwowskim, nieco ponad 20 km od polskiej granicy.
Mieszkańcy przygranicznych miejscowości mówią, że widzieli i słyszeli wybuchy. "Nieopodal w
Lubaczowie zatrzęsły się szyby. Jest to dla nas ciężkie" - relacjonują. Według informacji strony
ukraińskiej, zginęło 35 osób. Doradca prezydenta USA Jake Sullivan oświadczył, że Putin rozszerza
kierunki ataków".
Źródło: Polsat News
Tarcza antyinflacyjna będzie przedłużona. "Walka z Putinem ma swoje koszty"
Premier Mateusz Morawiecki w sobotę zapowiedział, że tarcza antyinflacyjna 2.0, która m.in.
obniżyła podatek VAT na paliwa, zostanie przedłużona. - Walka z Putinem ma swoje koszty zadeklarował szef rządu na konferencji w tłoczni gazu w Goleniowie, która włączona zostanie do
powstającego gazociągu Baltic Pipe, który ma energetycznie uniezależnić Polskę od Rosji.
Źródło: Money.pl
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Małe biznesy kończą działalność. Winny Polski Ład i droga energia
W lutym 2022 r. działalność zamknęło lub zawiesiło o ponad 10 tys. więcej firm niż przed rokiem. To
efekt składki zdrowotnej oraz wysokich rachunków za gaz i prąd — pisze "Rzeczpospolita".
Źródło: Businessinsider
Miła niespodzianka dla emerytów. Czternastki zostają na stałe
14. emerytura po raz pierwszy, po raz drugi... i będzie kolejny. Świadczenie, które miało być
jednorazowym, ma być wypłacane co roku — informuje "Super Express", powołując się na źródło w
rządzie. To miła niespodzianka dla emerytów. W tym roku dodatkowa emerytura wyniesie 1338,44 zł
brutto. .
Źródło: Money.pl
Sędziowie w stanie spoczynku o wyroku TK w sprawie kontroli sędziów przez ETPC. "Drastyczny
eksces orzeczniczy"
W zeszły czwartek Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, zgodnie z którym przepis Konwencji o
ochronie praw człowieka w zakresie, w którym m.in. umożliwia Europejskiemu Trybunałowi Praw
Człowieka i sądom krajowym przeprowadzenie kontroli statusu sędziów krajowych jest niezgodny z
konstytucją. Spotkało się to z reakcją sędziów TK w stanie spoczynku, którzy czują się "moralnie
zobowiązani" do wyrażenia krytycznego stanowiska wobec tego wyroku
Źródło: Onet.pl
ZAGRANICA
Doradca prezydenta USA: Jeśli Rosja spróbuje uderzyć w kraj NATO, uruchomimy art. 5
Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan oświadczył w niedzielę w
wywiadzie dla telewizji CBS, że jeśli Rosja spróbuje uderzyć w terytorium któregoś z krajów NATO, to
uruchomiony zostanie art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, dotyczący zobowiązania do kolektywnej
obrony.
Źródło: Dziennik
Świat pobił rekord. Takiej emisji CO2 jeszcze nie było
Emisję CO2 wzrosła w ubiegłym roku o 2 mld ton w porównaniu do 2020 r. To największy jak dotąd
roczny wzrost wyrażany w absolutnych wartościach. Za wzrost emisji CO2 w dużej mierze
odpowiadają Chiny, gdzie ilość produkowanego dwutlenku węgla w latach 2019-2021 zwiększyła się o
750 mln ton.
Źródło: Money.pl
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Kulisy izraelskiej mediacji między Rosją a Ukrainą. Zagadkowa rola Niemiec
"Wzajemne ustępstwa, które izraelski premier pomógł wypracować z Rosją i Ukrainą, mogą wydawać
się niewielkie, ale otwierają pole do szerszej dyplomacji" – twierdzi na łamach "Washington Post"
amerykański ekspert do spraw bliskowschodnich David Ignatius. I dodaje, że zakulisową rolę w
izraelskich działaniach odegrał rząd Niemiec.
Źródło: Onet.pl
Protesty w Rosji. Zatrzymano 15 tys. osób. Policja wynosi demonstrantów, zanim rozwiną
transparenty
Przeciwko wojnie demonstrują mieszkańcy Rosji, którzy sprzeciwiają się agresji Putina na niepodległą
Ukrainę. Już ponad 14,5 tys. osób zostało zatrzymanych przez rosyjskich policjantów, którzy
błyskawicznie wynoszą prostujących do radiowozu, często jeszcze zanim zdążą rozwinąć
transparenty. Przeciwko okupantowi protestują także mieszkańcy ukraińskich miast, które zostały
zajęte przez rosyjskie wojska.
Źródło: Gazeta.pl
USA ostrzegają Chiny przed pomocą Moskwie
Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan ostrzegł Chiny przed
udzielaniem pomocy Rosji. Taka prośba miała wypłynąć z Moskwy do władz w Pekinie — podaje
"Financial Times". Amerykański dyplomata spotka się w poniedziałek w Rzymie z głównym dyplomatą
Komunistycznej Partii Chin Yangiem Jiechi.
Źródło: Onet.pl
Rosjanie wciąż latają nad Polską. Oto jak omijają sankcje
Zamknięcie przestrzeni powietrznej po inwazji na Ukrainę to ogromny problem dla rosyjskich
podróżnych. Jak donosi agencja Bloomberg, aby go ominąć i dostać się do miast Europy Zachodniej
czy do kurortów śródziemnomorskich, korzystają z pośrednictwa Serbii.
Źródło: Businessinsider
Rosja odcięta od blisko połowy rezerw. Minister finansów liczy na pomoc Chin
To około połowy rezerw, które mieliśmy. Mamy całkowitą rezerwę w wysokości około 640 miliardów
dolarów, blisko 300 miliardów dolarów w rezerwach jest teraz w stanie, w którym nie możemy ich
wykorzystać - powiedział Anton Siłuanow.
Źródło: TVN 24 BiS
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Rosyjski gaz płynie do Europy bez zakłóceń. Inwazja na Ukrainę niczego nie zmieniła
Inwazja na Ukrainę nie doprowadziła do tej pory do żadnych zakłóceń dostaw rosyjskiego gazu do
odbiorców europejskich - napisał w czwartkowej analizie ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich
Szymon Kardaś. W pierwszych dniach po agresji tranzyt tego surowca osiągnął maksymalny
zakontraktowany dobowy poziom 109,6 mln m sześc
Źródło: Forsal
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